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 םערָאֿפ ךוב ןיא ורָאװעג טקורדעג ןטשרע םוצ זיא "דיי םילהח רעד,

 .1934 ,עשראט ,"עגיל רוטלוק  גָאלרַאֿפ רעויטַארעּפַאטס ןיפ

 .סעגַאלפיוא לָאֹצ 8 ךַאֹנ םיורט ןרָאי יד ןוס ךשמ ןיא טרָאד זיִא סע

 יטנעג ןסיטעטשאב וב ךעלגעמ טינ טציא זיא ןרעױרדַאב סוצ רעבא

 .סיטרפ יד

 .ךוב סעד ןופ ךורדּפָא רעשיפַארגָאטַאפ ַא זיא עגַאלפיוא עסיזָאד יד

 ףוקיא , רעד ןוא ןָאשײטיסָאסַא "טייהיירפ-ןגרָאמ , גַאלרַאפ רעד סָאװ

 .קראי יג יא 1946 ראי ןיא ןבעגעגסױרַא ןבָאה "גאלרַאֿפ
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 ןעשזדאמ רַאּפ
 ןבפל ןיימ ןוּפ טניירפ םעד
 ןבעל רעזנוא ןופ ךוב סָאד

 םולש

 1936 ,יאמ ןס'22 םעד ,ןירקוַארּפ ,אציִג





 | לטיּפַאק

 רכז:םולש

 רֶשֹר ןופ ןרָאוװעג-ןפרָאװעג ךיא ןיב ריר ףיוא;
 ײ..טָאג ןיימ וטסיב ךיוב ס'רעטומ ןיימ ןופ .טכַארט

 רָױטגילצוטיײלג רֶעד טרפוװ ךיוב ס'רצטומ ןייז ןופ

 -טייל ףטסבָשה יד .תוחילש ןייז רַאפ טליײוװפנסיוא

 ..ןביולג ןופ טסנוק יד זיא טייקגילפז
 ןופ טָאה סָאװ ,לאיחי ןופ עטכישפג יד זיא סָאר

 ןלַאפָצנ זיא סָאװ ,לוצ םָער טליפפנ ןָא-טייהרניק ןייז
 ...סצציײלּפ טנייז ףיוא

 דרע רעד רעביא .טלעו רעד ףיוא ןענַאטשעגפיוא זיא טייצ עטכעלש ַא

 רעקלעפ יד .גוגמ ןוא גוג ןופ תומחלמ יד ןעגנַאגעגכרודַא סָאװ-רָאנ ןענייז
 סָאװרָאנ ןבָאה ,תולייח עשינָאעלָאּפַאנ ןיא ןבירטעגנעמַאזוצ ,טלעוו רעד ןופ
 -וצ דרע רעד ןופ ךַאלפרעביוא יד קירעשייה ַא יו ;ןגיױצעגכרודַא דנַאל סָאד

 .ןסערפעג סטכעקעג סָאד ּפָאט ןדעי ןופ ,ןפָאלשעג טעב ןדעי ןיא ,טקעדעג

 ַא דנַאל עצנַאג סָאד טגיל ףוג רעטגינייּפעג ַא יו ןטָארטעצ ןוא טצומשַאב
 יד .ןרָאװעג-ןגָאלשעג זיא סע סָאװ ,קעלש יד ןופ טצכערק ןוא סגיד'בורח

 םעד ןופ טירט יד ןוא ןעגנַאגעגכרודַא ןיוש ןענייז גוגמ ןוא גוג ןופ תומחלמ
 ..טשינ ץלַא ךָאנ ךיז ןרעה חישמ ןטגיטעּפשרַאפ

 .זױה ס'רעווש ןייז טזָאלרַאפ טָאה ןוא ןַאמ ַא ןעגנַאגעג זיא לָאמסנעד |

 ,דנַאל ןיא ןעוועג רעגנוה ַא זיא גוגמ ןוא גוג ןופ המחלמ רעד ךָאנ םירָאװ

 םעדייא םעד רעמ טנַאקעג טשינ טָאה ןוא ןרָאװעג טמירָארַאפ זיא רעווש רעד

 רע ידכ .םיאנת יד ןיא טגָאזעגוצ םיא טָאה רע יו ױזַא ,טסעק ףיוא ןטלַאה
 ןוא בייוו ןייז ןעמונעג רע טָאה .ןענרעל הרות רעד ןיא ןוא ןציז ןענָאק לָאז

 זיא דנַאל סָאד ,טרעהעג טָאה רע םירָאװ ,לסייוו ןופ גערב םייב טצעזַאב ךיז

 ,ןטעברַאַאב דרע יד רעדיוו ןעמונעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד ןוא טעפ ןוא ךייר

 ,םירעיוּפ יד טימ טלדנַאהעג טָאה יורפ יד ."םיירצמ ןיא טיורב ןענופעג ןבָאה;
 זיא ןילַא ןַאמ רעד םירָאװ .קרעמ יד ףיוא טנווייל ןוא ץיצ ייז טפיוקרַאפ
 ,הרות סי'טָאג ןיא טשרָאפעג טכַאנ-ןוא-גָאט טָאה ןוא רעמורפ ַא ןעוועג

 ןעמ טָאה ,ןוז ַא ןריובעג םיא טָאה ןוא ןרָאװעג גידעגָארט בייוו ןייז זיא
 גידעגָארט רעדיוו יז זיא םורַא רָאי יירד ןיא .רכשי ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא
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 ,לאיחי ןפורעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,זוז ןטייווצ ַא ןריובעג טָאה ןוא ןרָאװעג

 .*טָאג רעגידעבעל, שטייט רעד זיא סָאװי
 ןגעלעג טעּפמיק ןיא דניק ריא טימ זיא רעטומ יד ןעוו ,ןעוועג זיא סע ןוא
 ןטעקַאנ ןייז יז טָאה ,ןבעגעג ליומ ןיא טסורב יד םיא טָאה יז ןעוו לָאמ ןדעי

 ןרעביא הכרב יד דניק ןריובעג-יינ ריא רַאפ ןוא טקעדַאב טנַאה ריא טימ ּפָאק
 טָאה ןוא יורפ עמורפ ַא ןעוועג זיא יז םירָאװ ,טכַאמעג טסורב ריא ןופ ךלימ
 ..טקנעשעג טָאג וצ ךָאנ ביילרעטומ ריא ןופ דניק ריא

 ןענייז טכַאנרַאפ ןדעי םירָאװ ,ןָאט טפרַאדַאב טשינ יז טָאה סָאד רעבָא

 ךיז טעב ריא םורַא ,ןעמוקעג בוטש ןיא ןירָאטעּפמיק רעד וצ ךעלגניא-רדח

 עמש:תאירק ןשידיא ןייז וצ זיב םענעריובעג-יינ םעד רָאפ ןוא טלעטשעג
 ...טנעיילעג

 יז ןוא טרובעג טייווצ ריא ןיוש סע זיא ,זיא רעטומ יד גנוי יו םירָאװ

 ,ןפַאשַאב טלעוו רעד ףיוא טָאג יז טָאה קעווצ םעד רַאפ זַא ,טסייוו ןוא טינעג זיא
 טלדנַאװ ןוא טלדנַאה יז .ןעגנערבוצניירַא ןבעל ןיא למיה ןופ תומשנ רעמ סָאװ

 רענרעל-ליואוו רעד ןוא רעמורפ רעד ןַאמ ריא םירָאװ ,ליח-תשא ע'תמא ןַא יו
 ןוא געט עצנַאג רע טציז שרדמה-תיב ןיא .ןפַאשַאב סרעסעב סעּפע רַאפ זיא

 ףיוא ריא רָאפ ןוא ךיז רַאפ רעמיטכייר ןָא-טלמַאז רע ,טפירש ס'טָאג טשרָאפ
 .טלעוו רעטייווצ רעד

 -יירפ ןדעי ןגָארט ריא ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד רעטומ עגנוי יד טָאה

 ּפעש רעדנוזַאב ַא ןיא ןוא טרָאּפשעגּפָא ןשָארג רָאּפ ַא ןשטנעב-טכיל וצ גָאט

 ןלעװ ייז ןעוו ,ןעמענוצפיוא םיחרוא יד סָאװ טימ ןבָאה לָאז יז ידכ ,טגיילעג
 .תירב םייב ןוא רכז-םולש םייב ןייז-םינּפ-לבקמ םענעריובעג:יינ ריא ןעמוק
 ,ךיילגוצ ןטייל טימ ןייז ןָאק יז ןוא ןזיוװַאב סע טָאה יז ,ןעקנַאד וצ טָאג

 עטוג יד .טכַארבעגנײרַא בוטש רעמירָא רעד ןיא ןיוש זיא תבש רעד

 יד :טימעג רעייז ךיז טָאה ,בייו ס'רעשיפ םעד ךורב ,עלעמילב עטינכש

 -םיוא זיִא ,טגיל ןירָאטעּפמיק יד ואוו ,בוטש-בלעוועג ןופ עגָאלדָאּפ ענרענייטש

 ןצינש-טכיל יד ;טישעגסיוא דמַאז ןלעג ןגיד'בוט-םוי טימ ןוא טרעקעג
 ךעלטכיל יד !ּפָארַא ןקלַאב ןקיד ןופ רעטכייליגנעה םענעשעמ ןיא ןטכייל
 ןירָאטעּפמיק יד .שיט ןטקעדעג-סייוו םעד רעביא רעטכייל יד ןיא ןדנוצעגנָא

 רעכעלייל עסייוו טימ זיא סָאװ ,ןיכַאדלַאב ןסייוו ַא רעטנוא ןיגינעק ַא יו טגיל
 ריא םורַא טייקנייר עשילרעטסיוא ןַא ןבָאה רעכעלייל עסייוו יד .ןעגנַאהרַאפ
 רעגירעביא רעד ןוא רעטומ רעד ןשיווצ ןטינשעג דיײשּפָא ןסייוו ַא ןוא ןפַאשעג
 א ךיז טנערב סע ןכלעוו ףיוא ,לשיט ןיילק ַא טייטש טעב ריא ןבעל .טלעוו

 ץט'נכש עטוג יד טציז טעב ריא ןבעל .ריא רַאפ טגיל רודיס ריא ןוא ,טכיל



 7 דךיא םיליחת רעד

 : ןצ ןירָאטעּפמיק יד ידכ ,דיילק-תבש ריא ןיא ,ביוה-בוט-םוי ריא ןיא עלעמילב

 .ריא ןבעל ןשיק ַא ןיא טעבעגנייא טלמירד רענעריובעג-יינ רעד .ןענידַאב
 יד ןופ ףָאלש םעד טפָאלש ,לּפַאק ןגיד'תבש ןייז ןיא ,ןוז רעטסטלע רעד
 -םיוא טיירגעגנָא לביטש ןיא ץלַא זיא ױזַא .סיפ סעמַאמ רעד ייב עטכערעג

 ןעגנערב שרדמה'תיב ןופ ןעגנַאגעג זיא עטַאט רעד סָאװ ,םיחרוא יד ןעמענוצ

 | .םייהַא
 טָאה דיירפ סיורג טימ ,שרדמה-תיב ןופ ןעמוקעג עטַאט רעד זיא דלַאב

 יד רעטניה טקעדרַאפ ,בייוו םוצ ןוא טסירגַאב בוטש ןייז ןיא תבש םעד רע
 :טגָאזעגרעטנורַא רע טָאה ,רעכעלייל עסייוו

 ךיא .םיחרוא ע'בושח רעייז ןבָאה ןלעװ רךימ !בייוו ןיימ ,תבש טוג --
 ךיז תבש ףיוא ןבָאה ןוא םייהַא ן'יבר ןופ ןרָאפ סָאװ ,םידיסח ןפָארטעג בָאה

 -לבקמ ןלָאז ייז ,רכז-םולש ןפיוא ןטעבעג ייז בָאה ךיא ,טָאטש ןיא ןטלַאהרַאפ
 ,דיירפ ןוא גנַאזעג טימ ןוז ןייד ןייז

 ! ןַאמ ןיימ ,ןָאטעג וטסָאה טוג רעייז --

 ןטימ עציּפישז רענעסעלטַא ןייז ןיא ןָאטעגנָא ,רעטָאפ רעגנוי רעד
 -ןוא-ןיהַא ןענַאּפש ןביוהעגנָא בוטש רעד רעביא טָאה ,ּפָאק ןפיוא למיירטש

 ןיא תבש דובכל םיא טימ ןענייז סָאװ ,ןסירגַאב וצ םיכאלמ יד ידכ ,קירוצ
 : ןעמוקעגניירַא בוטש

 !ןוילעה יכאלמ ,תרשה יכאלמ ,םכילע םולש --

 -עגסיוא ,רעש'רוחב ןייז ןפרָאװעג טָאה סע סָאװ ,ןטָאש רעגנַאל רעד

 רעביא טירט עכעלעמַאּפ טימ ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא ,רעּפרעק רעגנוי רעטרַאד
 רעכעלייל טימ תבש דובכל טציא ןענייז עכלעוו ,ץיצ ןוא ךוט סעצילָאּפ יד
 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןוז רעגירעי-ייווצ רעד ,רוכב ןייז ךיוא ...ןעגנַאהַאב ןעוועג
 טימ טדײלקַאב ,טּפַאכעגפיוא ףָאלש ןופ בוטש ןיא ןעמוקניײרַא ס'רעטָאפ םייב
 -כָאנ רעטָאפ םעד ךָאנ זיא ,תואּפ עטרעצעגסיוא יד טימ ,לּפַאק ןטעמַאס ןייז
 טשטַאּפעג ךעלטנעה יד ןיא ךיוא ךיז רע טָאה עטַאט רעד יװ ןוא ןעגנַאגעג

 בוטש ןיא ןטַאט םעד טימ ןענייז סָאװ ,םיכאלמ יד ןעוועג םינּפ-לבקמ ןוא

 .ןעמוקעגניײירַא

 טריפעגניירַא טָאה ןעמ .ןזיוװַאב ךיז םיחרוא עטשרע יד ןבָאה דלַאב
 יװ ,ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ן'יכדרמ 'ר ןכַאװש םעד סמערָא יד רעטנוא
 רעסייו ַא ןיא :ןסייו ןיא ,תבש דובכל עטלַא יד ןופ לָאמסנעד גהנמ רעד
 סָאװ םיוק ,שולח ַא שטָאכ ,יכדרמ 'ר רעטלַא רעד .ןקָאז עסייוו ןיא ,עציֿפישז
 -עּפמורשעגנייא ,רעטרעגָאמעגסיוא ןייז ןוא סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע
 טשינ ךיז רע טָאה ,עטָאּפַאק רעסייוו רעד ןופ ןלַאפעגסױרַא זיא רעּפרעק רענ
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 ףיוא ןייז וצ ,הקזח ןייז ןעוועג זיא עכלעוו ,הוצמ רעד ןופ ןגָאזּפָא טנַאקעג

 ,היעמש 'ר שמש ןייז םערָא םעד רעטנוא םיא טָאה טריפעג ,"סרכז-םולש; עלַא

 ענירג ןייז .ךעלקערב ןוא ךעלקיטש סיוא ןצנַאגניא ןענַאטשַאב זיא רעכלעוו

 ,עציּפישז ןייז יו ױזַא ןוא .טנערטעצ ,טקילפעצ ,ןסירעצ ןעוועג זיא עציּפישז
 ןָאנבױא טצעזעגקעװַא ן'יכדרמ 'ר טָאה ןעמ .תואּפ ןוא דרָאב ןייז ךיוא ױזַא
 ןענַאטשעג ןיוש ןענייז סע ןכלעוו ףיוא ,שיט ןטקעדעג-סייוו ןגנַאל םעד ייב
 ענעטָאזעג ןוא לּפע רַאפ ךעלרעלעט ןוא ריב ןרַאפ רעזעלג יד טלעטשעגנָא

 .סעברַא

 טימ ןדיא ,עטיור טימ ןדיא -- ,ןדיא-טָאטש יד ןעמוקעג ןענייז בר ןכָאנ

 ןדיא ,רע'מינּפ עטיור עטעטסָארּפעגסיױא ןגער ןוא טניוװ ןופ ,דרעב עצרַאװש
 טריפעג ןבָאה ייז .סרעלדנעה ,רעשעוװיןצלעּפ ,סעקינדירַאי ,תוכאלמ-ילעב
 םעיינ םעד ןעמוקעג ךיוא ןענייז עכלעוו ,רעדניק עגנוי ערעייז טנעה יד ייב

 יד ךעלעּפע יד .טצעזעגסיוא ןשיט יד םורַא ךיז ןבָאה עלַא .,ןסירגַאב וצ דיא

 ןוא סעברַא יד רעביא טכַאמעג הכרב ַא ייז ןבָאה ןיילַא ןוא טלייטעצ רעדניק

 ,ריב
 ןבָאה ןגעו עכעלטעג עסיורג ןופ .ןשטנעמ ע'טושּפ ןעוועג ןענייז סָאד

 םיא וצ טנוװַאדעג .טָאג רעייז טימ םולש ןעוועג ןענייז ייז ,טסואוועג טשינ ייז
 ךיז ייז ןבָאה ,ןעגנַאגעג טכעלש ייז זיא סע ןעו ןוא .טעבעג ןטסָארּפ טימ

 ןבָאה ייז .םיליהת ןייז ךרוד ,דוד גינעק ןופ ליומ םעד ךרוד םיא וצ טדנעוועג

 ,גידמעטָא-ץרוק ןעגנוזעג ,דיל ןייש ַא טימ טסירגַאב דיא םענעריובעג-יינ םעד
 .ןלעפ רימ טעוװ טשינרָאג ,רעפעש ןיימ זיא טָאג, :עמיטש רעגידנטעב ַא טימ |

 ךימ רע טקנירט ןרעסַאװ עגיאור ייב ,ךימ רע טרעטיפ רעדלעפ עטעפ ףיוא
 ,רעווש ןכָארקעג זיא ,טּפַאזעגכרודַא ןצפיז ןוא ןצכערק טימ ,דיל סָאד *...ןָא
 טעבעג-רערָאנש ַא ןעוועג זיא סע .גרַאב ןגידרענייטש ַא ףיוא דרעפ עדימ יו

 ןוא הסנרּפ ןגעו ץכערק םעד .דיירפ רעכעלשטנעמ רעמירָא עלעסיב ַא ךָאנ
 ענייז .ןוגינ םעד ןיא טרעהעג ןעמ טָאה טנוזעג עלעסיב ןכָאנ ןצכָא סָאד

 ,ערעטיש רָאנ ,עלופ ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ,ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,סנּפָארט
 ,רענעגיוזעגסיוא ,רעגיטכיזדניוש ףיוא ןגער -- טייקסיז ןָא ןוא יוט ןָא

 ..דרע רעגידמַאז
 "עצ ןיא טיילעגנוי ערטסַאילַאכ ַא ןוא טנפעעגפיוא ךיז טָאה ריט יד

 ןענייז ,טייז ַא ןָא טקוררַאפ ןעלמיירטש יד ,סעטָאּפַאק ענעסעלטַא ענעסילש

 ןוא טנעה ךרוד ןעמַאזוצ ןדנוברַאפ ,םענייאניא ךיז ןטלַאהעג ,ןעמוקעגניײרַא

 .סמערָא
 ! תירב-לעב ,תבש טוג !ןדיא ,תבש טוג --
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 טרעקעגמוא סָאװ:רָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,םידיסח עּפורג ַא ןעוועג ןענייז סָאד
 ַא ןָא טקוררַאפ ןעלמיירטש יד .ן'יבר רעייז ןופ טרָא םעד ןופ ,עכסישּפ ןופ

 דרעב עגנַאל עגיציּפש טימ ,ּפעק עטלָאגעג יד ףיוא ,ןקַאזָאק יד יו ױזַא ,טייז

 ןבָאה ייז .,ןילַא ךיז רַאפ הרבח ַא ןעוועג ייז ןענייז ,ןגיוא עגידנעמַאלפ ןוא
 טרעהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןכַאז עכעלרעדנואוו יד ןלייצרעד ןייא ןיא ןטלַאהעג

 -ַאב רעד סָאװ ,ןעניד טָאג ןוא ןענרעל ןופ ןגעוו עיינ יד ןגעוו ,ן'יבר םייב
 ןעניד וצ -- טריפעגנייא טָאה ,"דיא רעגילייה, רעד ,עכסישּפ ןופ רעדנירג
 ,דיירפ ךרוד טָאג

 ייווצ ןוא ּפָאק ןטלָאגעגּפָא ןלעג ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא ,ייז ןופ רענייא ןוא

 -דנָאלב ןייז טימ טשימעגפיונוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,תואּפ עגידנעילפ עלעג

 טשינ ,תובהלתה סיורג טימ רעטייו טלייצרעד ,לדרעב ןגיציּפש ,ןלעג
 ךָאנ זיא רע ןעוו ,"דיא ןגילייה ,, ןופ השעמ יד ,עדמערפ יד ןופ ךיז גידנרעטש

 ; ןלייצרעד ןטימניא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ --- ,ןילבול ןיא ן'יבר ןייז ייב ןעוועג
 טָאה ,ןילבול ןיא ן'יבר םייב ןעוועג ךָאנ זיא דיא רעגילייה רעד ןעוו;

 גָאטײרפ ןעקנָאשעג דובכ סיורג ןופ ןכייצ ַא יוי ןילבול ןופ יבר רעד םיא
 ןפיוא טָאה דיא רעגילייה רעניילק רעד .דמעה ןגייא ןַא סנייז הוקמ רעד רַאפ
 הבדנ ַא ןטעבעג םיא ייב טָאה סָאװ ,ןַאמירָא ןַא ןפָארטעגנָא הוקמ רעד וצ געוו
 רעד טָאה ,טַאהעג טשינ ךעבענ רע טָאה טלעג ןייק .ןפנָארב קנורט ַא ףיוא
 ס'ניבר םעד ךיא בָאה ָאד ,סָאװ וטסייוו; :ןַאמירָא םוצ טגָאזעג דיא רעגילייה

 ",ןפנָארב קנורט ַא ריד ףיוק ןוא קנעש ַא ןיא סע ץעזרַאפ ,סע וטסָאה ,ַאנ ,דמעה
 ,ןָאטעגּפָא טָאה דיא רעגילייה רעד סָאװ ,ןרָאװעגרָאװעג רעטעּפש זיא ןעמ זַא

 רעדורעג סיורג ַא ןרָאװעג ךָאד זיא ,רוכיש ַא ןבעגוצקעװַא דמעה ס'ניבר םעד
 ,ץסרוד טלָאװעג םיא ןבָאה םידיסח ,ןיבר םוצ טּפעלשעג םיא טָאה ןעמ --
 ןפנָארב קנורט ַא טמענ דיא ַא זַא; :טגָאזעג ןוא טכַאלעגסיױא ךיז רע טָאה

 תובישח רעמ רע טָאה ,טָאג ןייז טימ ךיז טיירפ ןוא הכרב ַא רעבירעד טכַאמ ןוא
 ןעמ ןעוו ,ןפנָארב קנורט ַא ךרוד וליפַא םירָאװ !רעדמעה ס'ניבר םעד יו
 "..ןעניד טָאג ןעמ ןָאק ,ןגעוו ס'טָאג ןופ סע טוט

 ןופ דיירפ רעד טימ טקעטשעגנָא ןעוועג ןיוש זיא רעכלעוו ,םלוע רעד

 טימ טיירפעג רעייז ךיז טָאה -- "הרתי המשנ; ַא דיא םעד טיג סָאװ -- תבש
 ,רעגניפ יד ןופרעד טקעלעג ןוא הרות ס'ניבר םעד

 יז קעװַא טלעוו רעד ןופ ירפ ױזַא ךעבענ רע זיא ,ריא טניימ ,סָאװ ןופ ןוא;
 המחלמ רעד ךָאנ, -- .ןַאמרעגנוי רעטרעטסײגַאב רעד רעטייוו טלייצרעד ---
 טימ ,ןילבול ןופ ןיבר םעד טימ טכַאמעג דנוב ַא רע טָאה גוגמ ןוא גוג ןופ
 רָאנ שרעדנַא טשינ---ןרָאּפשנייא ךיז ןלָאז יירד ייז זַא ,ץינעשזָאק ןופ דיגמ םעד
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 יד ,ןטעבעג ליפ ױזַא ןבָאה יירד ייז .ןעגנערבוצּפָארַא דרע רעד ףיוא ן'חישמ
 / ךיז טָאה ןעמ זַא ,טעבעג ןוא דיירפ ,ןייוועג רעייז טימ טמערוטשעג ןעלמיה
 רעד וצ יירד עלַא טָאה ןעמ ןוא ,ןבעג הצע ןייק טנָאקעג טשינ ייז טימ ןביוא

 *...ןרָאװעג רטפנ רָאי ןבלעז ןיא ייז ןענייז יירד עלַא ...ןטעבעג הלעמ לש הבישי

 "6 טבסישפ ייפ םתנביב 'ר ן'ייבר סצונוא טנייה רימ ןבָאה רעערעד רעבָא;

 .ן'יבר ןגידעבעל ןגיטנייה םעד טימ דיסח רעטייווצ ַא ךיז טיירפ --
 ס'לאיחי ייב ן'יבר ןופ תוישעמ עשידיסח טלייצרעד ךיז ןעמ טָאה ױזַא

 .טעב םעד ןיא טבעװשעגניײרַא ןבָאה תוישעמ ערַאברעדנואוו עלַא יד .טרובעג
 עסייוו יד רעטנוא דניק ןריובעג-יינ ריא טימ .ןגעלעג זיא רעטומ עגנוי יד ואוו

 רענעריובעג*יינ רעגידנפָאלש רעד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ןוא ,רעכעלייל
 ...רעטומ ןייז ןופ ךלימ רעד טימ ןייא ייז טקנירט

 עכעלטנגוי יד ,טקורעגנעמַאװצ גנע ךיז ןבָאה שיט םייב םידיסח יד
 -עג ןבָאה סנטָאש ערעייז .ןסקַאװעגנעמַאזוצ דנַאנַאטימ ךיז ןענייז סרעּפרעק
 ךיז ןבָאה עלַא .ּפַאלוּפ ןפיוא ןוא טנעוו יד ףיוא ןטעוליס עקסעטָארג טנכייצ

 ,תודימ עטוג יד ןופ טלייצרעד ןבָאה םידיסח יד .טכרָאהעגוצ תוישעמ יד וצ
 ,םעד ןגעוו טלייצרעד ןבָאה ייז .שיט ס'ניבר םייב ןָא ךיז טנרעל ןעמ סָאװ

 ןעמ .טלעוו רעד ןופ לוע םעד ךיז ןופ ּפָארַא ןעמ טפראוו ן'יבר םייב סָאװ
 ןוא ןגרָאז עלַא ןופ ךיז טײרפַאב ןעמ ,הסנרּפ ןופ ןגָאװ ןופ סיוא ךיז טנַאּפש

 רעד ןגעוו טלייצרעד ןבָאה ייז .קעווצ ןרעכעה ַא רַאפ זיולב ןבעל ַא זיא סע
 .טָאג וצ עביל סיוא סױרַא-טמָארטש סָאװ ,ןענעװַאד ןוא ןענרעל ןופ דיירפ
 ןעמ .טלעוו רערעכעה ַא ןיא ןדנובעגנָא ן'יבר םייב טושּפ ךיז טליפ ןעמ יוו

 -רַאפ ָאד זיא סע .ןעמעוו וצ טרעהעג ןעמ רָאנ ,ןײלַא טשינ זיא ןעמ זַא ,טליפ
 .טָאג ןבָאה וצ ביל ידכ -- ,ןבעל וצ סָאװ

 -עג ןבָאה ,לביטש ס'השמיךורב טליפעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןדיא עטסָארּפ יד

 ןענייז זייווגיצנייא .תחנ ןוא האנק סיורג טימ םידיסח עדמערפ יד ףיוא טקוק
 ןופ טלַאשעגסױרַא טָאה סָאװ ,דיירפ רעד ןופ ןרָאװעג טקעטשעגנָא ךיוא יז
 ןוא טלעוו רעמירָא רעייז ןופ ןעמונעגסױרַא טליפעג ךיז ןוא ,טיילעגנוי יד

 טָאה סָאװ ,טײקמירַאװ סָאד .סרענעש ןוא סרעכעה סעּפע טימ טגינייארַאפ
 ,טגײלעגּפָא ךיז עלַא ףיוא טָאה ,םידיסח עדמערפ יד ןופ טלַארטשעגסױרַא

 ןָא ןסעגרַאפ ןיוש ייז ןבָאה .ןעמַאזוצ טגינייאעג ןוא ןעמונעגמורַא ןעמעלַא
 יד סָאװ ,טלעוו רעדנַא ןָא ןיא ןרָאװעג ןגָארטרַאפ ןענייז ןוא ןגרָאז ערעייז
 .טכַארבעגניײרַא ןבָאה עדמערפ

 ייס ,רעטרעוו יד ייס .ןעגניז ןביוהעגנָא ייז ןופ רענייא טָאה גנולצולּפ

 רע. :טָאג ייב ןטעבעג טשינ ןבָאה ייז .ערעדנַא רָאג ןעװעג ןענייז ןוגינ רעד
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 םיא ץרַאה רעייז ןגינייר לָאז רע. רָאנ ..."רעדלעפ עטעפ ףיוא ןרעטיפ ייז לָאז
 יד טיײלגָאב טָאה סָאװ ,ןוגינ רעד ךיוא ןוא -...טײקגיטפַאהרָאװ ןיא ןעניד וצ

 -נכירק ןייק ,רעגידנצכערק ןייק ,רעגידנטעב ןייק ןעוועג טשינ זיא ,רעטרעוו

 ןגָארטעג לגילפ ףיוא יו ,רעטכייל ַא רָאנ ,ןגעוו עגידרענייטש ףיוא רעגיד
 ןופ טרַאשעגקעװַא ןוא טשטַאּפעג ןצַאט טימ ,טמערוטשעג רֶע טָאה לָאמלייט

 לָאמ רעדנַא ןַא -- ."געוו םעד סיוא-טרעק, : סקניל-ןוא-סטכער ףיוא ץלַא ךיז

 טרעוו סָאװ דיירפ ,דיירפ רעטיול ןעוועג זיא רע ןוא ןעגנַאגרעד ןיוש רע זיא

 םענעגייא ריא ןופ היח ַא יו טקוצרַאפ גידנעטש טרעוו סָאװ ,טַאז טשינ לָאמנייק
 ,ליטש ,ליטש --- ,ןרָאװעג גיאור ןצנַאגניא ןיוש רע זיא לָאמַאטימ ןוא .טשרָאד
 ץא סיוא-טייג ןוא עגינייז סָאד טכיירגרעד טָאה רע ,טשינרָאג ןיוש ליוו רע
 ...תומילש רעגיבייא ןיא טמיוושרַאפ

 ןיא ןדנוצעגנָא ךיז טָאה טפַאשקנעב ַא .ןרָאװעג טפַאגרַאפ זיא םלוע רעד
 ןבָאה למיה ןיא רעטָאפ ןכָאנ טפַאשקנעב רעטיול רַאפ ןוא רעצרעה עשידיא

 יז ,ןסעזעג ןענייז ייז ואוו ,קנעב יד ףיוא ןעלקָאש ןעמַאזוצ ןבױהעגנָא ךיז ייז
 -עג טּפינקרַאפ ןוא ןדנוברַאפ ,טנעה יד ייב ערעדנַא סָאד סנייא ןטלַאהעג ןכָאה
 ןוא טרָאװ םעד ךרוד המשנ ןייא ןיא ,ףוג ןייא ןיא ןסקַאװעגנעמַאזוצ יוװ ,ןעוו

 { קנַאדעג םעד

 יו ױזַא ".טײקגיטפַאהרָאװ ןיא ריד ןעניד וצ רעצרעה ערעזנוא גינייר.
 טלקַאשעגטימ ךיז טנעוו יד ףיוא סנטָאש יד ןבָאה ױזַא ,טלקָאשעג ךיז ןבָאה ייז
 .ייז טימ טצנַאטעגטימ ןוא

 יז ןבָאה ,תובהלתה ןופ טקניטסניא םעד ךרוד טריפעג יװ ,גנולצולּפ ןוא
 ןוגינ רעייז ןופ םטיר םעד ךָאנ ןביוהעגגָא ןוא ןביוהעגפיוא םענייאניא עלַא ךיז

 זייווכעלסיב .ךעלעמַאּפ ,ךעלעמַאּפ טשרעוצ .טייהרעגידנעייטש ךיז ןגעוװַאב וצ

 -טדניצ סָאװ ,רעייפ ַא יו ,ןעלקיװרעדנַאנַאפ ךיז ןבױהעגנָא ןוגינ רעד סָאה

 ערעייז ךיוא ױזַא ,רעגידנלייא ,רעקנילפ ןרָאװעג זיא ָאּפמעט רעד .רעטנוא
 -סיוא טָאה סע .ןעלמיירטש ערעייז ןוא תואּפ ערעייז ,סרעּפרעק ערעייז ,טירט
 יז טָאה סָאװ ,חוכ ןגיטכעמ ַא ןופ ןרָאװעג ןסעזַאב ןטלָאװ ייז יו ,ןעזעג
 ,טזָאלעגּפָא טשינ רעמ ייז טָאה ןוא ןיירַא תושר ןייז ןיא ןעמונעג

 טקעטשעגנָא טָאה ,טיילעגנוי יד ןופ טמָארטשעגסױרַא טָאה סָאװ ,דיירפ יד
 ןיא ןרערט ןזיװַאב ךיז ןבָאה דיירפ רַאפ .ןדיא עגירעיורט עשימייה יד ךיוא
 רָאנ ןבָאה ייז .סָאװרַאפ טסואוועג טשינ ןיילַא ןבָאה ייז ,ןגיוא עטלַא ערעייז
 טליפעגרעביא זיא ץרַאה רעייז זַא ,ךעלקילג ךעלדנעמוא ןענייז ייז זַא ,טליפעג
 -רַאפ ןוא טגינייארַאפ טליפעג ךיז ןבָאה ייז .טפַאשקנעב ַא ןוא טייקסיז ַא טימ
 ..ריירפ רעכעלדנעטשרַאפמוא רעסיורג ַא טימ ןעימַאזוצ ןדנוב
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 "נָא ךיז טָאה ,זַאטסקע ןטסכעה םעד וצ טכיירגרעד טָאה דיירפ יד זַא

 + םענעריובעג יינ ןופ רעטָאפ םוצ םיחרוא עדמערפ יד ןופ רענייא ןפורעג

 ? ןפנָארב לסיב ןייק טשינ טסָאה וד ,השמ-ךורב --

 ןטיירגוצנָא ןסעגרַאפ רע טָאה סָאד .טַאהעג טשינ רע טָאה סָאד ,ןיינ

 .ןעגנַאגעגסיוא ןיוש ךיוא זיא ,טײרגעגנָא ָאי טָאה רע סָאװ ,ריב עלעסיב סָאד

 .ןייו-שודיק לסיב ַא ןבילבעגרעביא רָאנ זיא לשעלפ-תבש ןיא

 .רעטָאפ רעגנוי רעד ךיז טרעפטנערַאפ -- ,תירב ןפיוא םשה-הצריזםא --

 ףרַאדַאב טשינַא -- ,רעטָאפ םוצ רעדמערפ רעד טגָאז --- ,הטוש וד ,ייא --

 ךיוא רעסַאװ טרעוװ ,ליװ ןעמ זַא !ןרעװ וצ רוכיש ןפנָארב ןבָאה ןעד ןעמ

 | ! ןפנָארב

 ,ּפעש רעד ןיא טּפעשעגנָא ,רעסַאװ לדניט םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןוא

 ..ןרָאװעג רוכיש ןוא --- ןעקנורטעג ,טכַאמעג-הכרב ַא

 ..ןרָאװעג רוכיש ךיוא ןוא ןָאטעגכָאנ םיא ןבָאה ערעדנַא יד

 רעד ףיוא עדמערפ יד ןופ רענייא טזייװַאב --- ,ןוז ןייד ,טסליוו וד זַא --

 ,רעסַאװ ּפעש רעד ןופ קולש ַא ךיוא םיא ביג ,דיסח ַא ןייז לָאז --- ,ןירָאטעּפמיק

 טשינ -- ?ןיימ אל, ,ןבירשעג טייטש סע יװ ,ןייז ןעמ ףרַאדַאב רוכיש םירָאװ

 ...! טָאג וצ דיירפ ןופ רָאנ ,ןייוו ןופ
 ,טָאג וצ דיירפ ןופ ןרָאװעג רוכיש ייז ןענייז עלַא ןוא

 טימ ןעגנַאהַאב ,ןיכַאדלַאב ןסייוו ריא רעטנוא ןגעלעג זיא רעטומ עגנוי יד

 ַא ךרוד ןקוקסױרַא טייצ וצ טייצ ןופ ךָאד יז טגעלפ ,רעכעלייל עסייוו יד
 םוצ ןרעהנייא ךיז ןוא םידיסח עדמערפ יד ןופ דיירפ יד ןעז ןוא טלַאּפש

 ןשיק ןיא טעבעגנייא םענעריובעג"יינ ריא ןטלַאהעג טָאה יז .גנַאזעג ןמורפ

 יד ןופ סָאװ ,םינּפ גנוי ריא .ץרַאה ריא וצ טקירדעגוצ םיא טָאה יז ,ךיז ןבעל
 -פױרַא ירפ ױזַא טָאה החּפשמ ריא ןטלַאהוצפיוא לוע רעד סָאװ ,ןגרָאז ערעווש
 ,ךיז ןעלצניר ןיא ןרעצרַאפ ירפ ןביוהעגנָא סע טָאה ,ןעלסקַא עריא ףיוא טגיילעג

 ןופ טשיװעגּפָא טָאה טנַאה עגידנטסיירט ַא .ןרָאװעג טרעטיילעגסיוא טציא זיא
 טליּפשעגסױרַא קירוצ טציא טָאה טייקשירפ עשלדיימ ַא ןוא ,ןגרָאז עלַא ריא
 טָאה הקבר םירָאװ) ליומ ןגנוי ןופ ןוא ןדנַאר-ןגיוא עטעלגעגסיוא יד ףיוא
 יז טָאה -- ,לדנַאװ ןוא לדנַאה ןופ טורעגּפָא טעּפמיק ןופ טייצ רעד ךרוד

 טָאה יז .טסורב ריא ייב םענעריובעג-יינ ריא ףיוא טקוקעג תחנ ןגידיירפ טימ
 -עג ןוא טריפעגרעביא לדנרעטש ןטציוושרַאפ ןייז רעביא טנַאה ריא טימ
 : ןײרַא לרעיוא ןיא םיא טרעטסילפ

 יא! ייז יו דיסח ַא ןייז טסלָאז וד ,דניק ןיימ ,
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 ?גניא שידיא ַא ןופ גנילירפ רעד

 ,וַאשטש טימ טקעמשעג טָאה בוטש ןיא .גָאט-רעמוז ַא ןיא ,חסּפ ךָאנ
 ןעמונעג השמ:-ךורב טָאה ,רעכעטער עשירפ ןוא זָארג טימ -- ןסיורד רעד
 ַא םיא טָאה עמַאמ יד -- ,טלקיוועגנייא תילט ַא ןיא ,ןוז ןגירעי-ריפ ןייז
 -ץג םיא ןוא -- ,טקעטשעגניירַא טנַאה ןיא ,טרימשַאב גינָאה טימ ,לגייב
 .למיה ַא ןוא ףיוה ַא ןעוועג זיא רדח ןופ ןסיורדניא .ןירַא רדח ןיא ןגָארט
 ןענייז יז .רע יו ךעלגניא ,רעדניק ךס ַא רַאפרעד ,לקנוט ןעוועג זיא ןענירעד
 ,עגנַאל טימ ,יבר רעד .טנעוו יד םורַא ךעלקנעב עגירעדינ ףיוא ןסעזעג עלַא
 ןופ גינָאה םעד טימ טרימשַאב טָאה ,רעגניפ עסיורג רעייז ןוא טנעה עגנַאל
 ַא טימ ןזיוועג םיא ןוא ,טנרעלעג טָאה רע ןכלעוו ןופ ,טַאלב סָאד לגייב
 ,"תיב. ַא ןוא "ףלא; ןַא קישטנַאק ַא ןוא לטייט

 ױזַא תיב-ףלא ןופ רודיס ןיא סנכייצ יד םיא ןענייז לסיב ַא רעטעּפש
 -עג ןוא טנרעלעג ןעוועג לָאמַא ןיוש ייז טלָאװ רע יוװ ,ןעמוקעגרָאפ טנַאקַאב
 זיא רע רעדייא זַא --- ,יוװַא עקַאט זיא סע זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה סע .טנעק
 עג הרות עצנַאג יד טלעו רענעי ףיוא םיא ןעמ טָאה ,ןרָאװעג ןריובעג ךָאנ
 רעדיוז ץלַא סָאד ךיז טלקיוו טציא .ןסעגרַאפ ץלַא רעבָא טָאה רע ...טנרעל
 ,עטנַאקַאב עטלַא יו ,תויתוא יד ,םיא וצ ןעקניוו ייז ןוא ,םיא רַאפ רעדנַאנַאפ

 טימ טנרעל יבר רעד זַא ,וצרעד טמוק סע ןעוו ,רָאי ַא טימ רעטעּפש
 טָאג טָאה טשרע םוצ, -- "ץראהו םימשה תא םיהלא ארב תישארב, םיא
 ןופ דרע רעד טימ ןעלמיה יד םיא ןעמוק ,"דרע יד ןוא ןעלמיה יד ןפַאשַאב
 ,דרע רעד טימ ןעלמיה יד טשינ ןענייז סע .רָאפ טנַאקַאב רעייז ךיוא שמוח
 ענעי .ּפָאק ןייז רעביא ןוא סיפ ענייז רעטנוא ןסיורדניא סיוא ךיז ןעיצ סָאװ
 דרע ןוא ןעלמיה יװ ןסיוו לָאז ןעמ ידכ ,ןגעוו לשמ ַא ןופ ָאד רָאנ ןענייז !

 ןיא ךיז ןעניפעג דרע ע'תמא יד ןוא למיה רעגיטכיר רעד רעבָא .סיוא"ןעעז
 טבעלעג לָאמַא טָאה רע ואוו ,לָאמַא ןופ טוג ױזַא ןיוש ייז ןעק רע ןוא ,שמוח
 ,ןעמוק טעװ חישמ ןעוו ,ייז וצ ןייגקירוצ טעוו ןוא

 ,ןעייווצ ןיא ןָא-טייהדניק ןייז ןופ טלייטעג טלעוו ןייז דלַאב ךיז טָאה ױזַא
 ַא ןיא יו ,רָאנ טבעל ןעמ רעכלעוו ןיא ,עגיטשינ ַא ןוא עניילק ַא זיא ענייא
 ןענופעג ךיז טָאה טלעוו עגיבייא יד ןֹוא עסיורג יד ,ע'תמא יד ."זיוהרעדעפ,
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 ןיא ןטלַאה ייז ןוא תויתוא יד ןענייז ןיילק יױזַא .שמוח םעד ןופ תויתוא יד ןיא

 ...ףיוא ליפ ױזַא ךיז
 ןוא טלעו רעד ףיוא טשינ ךיז טניפעג דניק ןשידיא ןופ טייהדניק יד

 ןיא טנרעל רע עכלעוו ,שמוח ןופ תורדס יד ןשיווצ רָאנ ,ןבעל םעד ןיא טשינ
 ףָאש סעדַאטס יד ןבָאה תובָא יד עכלעוו ףיוא ,רעדלעפ יד ,ןרָאי-רעדניק ענייז
 -טמולח רע עכלעוו ףיוא ,רעדלעפ יד ןענייז ,ןבָארגעג רעמענורב ןוא טעשַאּפעג
 ןוא תויח יד ןענייז שמוח ןופ תופוע ןוא תויח יד ...םולח ןשידניק ןייז סיוא

 -ניא טגָאי רעכלעוו ,םערוטש רעד טשינ .םוא-טייג רע עכלעוו טימ ,תופוע
 טָאה טָאג ןעוו ,טרעהעג ךיז טָאה סָאװ ,רעד רָאנ ,םערוטש רעד זיא ,ןסיורד
 .ןסָאלשעג (שינעדניב ַא) *תירב; ַא וניבָא-םהדבא טימ

 טָאה רע סָאװ ,רעדניק עשידיא יד טימ ןָאטעג טָאג טָאה דסח סיורג ַא
 ,ןענרעל רדח ןיא ןעמ לָאז תישארב ןופ תורדס ענייש יד אקווד זַא ,טכַאמעג ױזַא
 -ַאב יד ןיא טּפָאלק טניװ רעד ןוא יינש עװַאשזרוק ַא טייג ןסיורדניא ןעוו

 ..ןיירַא ןביוש עטלעטשרַאפ סעטַאמש טימ ןוא עטּפעלק
 יד ןופ שיט םענעסקַאװַאב סקַאװ טימ ןוא ןטקעלפרַאפ-בלח םעד ףיוא

 סע סָאװ ,סנטָאש יד ייב ,טימ רדח ןיא ןעגנערב רעדניק יד סָאװ ,ךעלטכיל
 ןיציבר יד סָאװ ,קילעקעיּפ ןפיוא ץלָאה-ןיק-ךעלקיטש ענעדנוצעגנא יד ןפרַאוװ
 -ןעמוק סע יװ ,ןגיוא עיולב עסיורג ענייז טימ לאיהי טעז ,ןדנוצעגרעטנוא טָאה

 ןעייג ךעלרָאּפ ...ןיוַא הבית רעד ןיא ן'חנ וצ תויח ןוא תומהב יד ןייג וצ ןָא
 .ערעדנַא'ס ךָאנ סנייא ,ןוה רעד טימ ןָאה רעד ןוא וק רעד טימ סקָא רעד -- ייז

 סָאװ ךָאנרעד ,עכיגילפ רעד טימ גילפ ַא :עקניציּפ ,עניילק יד טשרעוצ

 ןָא-ןּפַאלק ןוא ,עט'נתיול רעד טימ ןתיול םוצ זיב ,רעסערג ןוא רעסערג לָאמַא
 ןופ ּפָאק ןייז חנ טקעטש .הבית רעד ןופ ריט רעד ןיא רענרעה עדעייז טימ

 רעכלעוו ךרוד ,ריט רעד רעביא זיא סָאװ ,סױרַא לרעטצנעפ ס'הבית רעד

 ריא טכוז סָאװ, :יײז טגערפ ןוא ,טזָאלעגסױרַא ביוט יד רעטעּפש טָאה רע
 ,ףיוא הבית רעד ןיא זנוא םענע :ןושל-ןשטנעמ ַא טימ ייז ןועפטנע *!ַאד
 עלַא טעװ ןוא טלעוו רעד ףיוא ןקיש לובמ ַא טעוװ טָאג זַא ,ןסייוו רימ םירָאוװו

 *.ןעקנירטרעד ןשינעפעשַאב
 ךָאנ טבעווש טסָארפ ןגנוי ןעירפ ןופ לּפענ רעד ןעוו ,ןעיורג ןיא סנגרָאמוצ

 ןרעטלע ןטימ עטַאט רעד ,לטעטש ןופ ךעלכעד-לדניש ןוא ענעיורטש יד רעביא
 : ףיוא ףָאלש ןופ טכַאז עמַאמ יד טקעוו ,ָאטשינ גנַאל ןופ ןיוש ןענייז רעדורב

 ,טעּפש ןיוש זיא סע .לגענ יד ּפָא ריד סיג ,לאיחי ---
 יװ קנילפ ,שריה ַא יו דניוושעגג ךיז טרעדעפ לאיחי רעגירעי-סקעז רעד

 ןייק ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה רע ."בייל ַא יוו קרַאטש ןוא רעלדַא ןַא
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 טייטש סע ואוו ,שמוח-שטייט ס'עמַאמ רעד ןיא ץות ַא ,סיוא-טעז רע יוװ ,בייל

 ןרעדעפ ךיז ןָאק בייל ַא ןעוו .בייל םעד טסיירעצ ןושמש יוװ ,טלָאמעגסיױא

 טסייר רע ןוא .ךיוא רע ןָאק ,ןעניד וצ טָאג טײקרַאטש טימ ירפרעדניא ץנַאג

 ,טּפעלקרַאפ ןגיוא יד ךָאנ םיא ןטלַאה סָאװ ,סױרַא סמערָא ס'פָאלש ןופ ךיז

 ףיוא טרָאפ עמַאמ יד רעכלעוו ןיא ,ּפָארַא עקרוב ענעפָאש יד ךיז ןופ טפרַאװ

 טימ ּפָא ךיז טסיג ןוא רעסַאװ לדניט םייב ןיוש רע טייטש טָא .קרעמ:רָאי יד

 ,ןדניבמורַא ּפָאק םעד לכעלַאש ןטימ םיא ליוו עמַאמ יד .ּפעש רעטלַאק רעד
 .ןרירנָא ןזָאל טשינ ענעדיא ַא ןופ ךיז רָאט לגניא ַא זַא ,ןיוש טסייוו רע רָאנ

 ןטימ שמוח םעד רע טמענ ,ןקוקוצמורַא ךיז טייצ ךָאנ טָאה עמַאמ יד רעדייא
 .ןײרַא רדח ןיא טייג ןוא טנַאה רעד ןיא ןיק גידנענערב עלעקעטש ַא ,רודיס

 טייטש וניבָא-םהרבא .ן'הרש טימ וניבָא-םהרבא םיא ףיוא ןיוש טרַאװ טרָאד

 םיא וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,םיכאלמ יירד יד טנידַאב ןוא טלעצעג ַא רעטנוא
 ןופ טלַאּפש ַא ןופ סױרַא-טקוק הרש ןוא .ןסע וצ סגיכלימ ייז טיג ,טסַאג"וצ
 .ןגיוא עדנילב יד טימ קחצי .ךיז ןשיווצ ןדייר ייז סָאװ ,ןייא ךיז טרעה ,ריט ַא

 ןטסעב םוצ רע טָאה תובָא עלַא ןופ רָאנ .ץכעקעג ַא םיא רַאפ טכָאק וישע ןוא

 עמַאמ רעד ייב ,רוחב ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,וניבָא-בקעי .ן'בקעי ביל

 ,ץ'וישע רַאפ טאהעג רעביל 'םיא טָאה הקבר עמַאמ יד ןוא ,םייהרעדניא הקבר

 ףיוא וישע ןוא הרות ןענרעל ןיירַא שרדמה:תיב ןיא ןעגנַאגעג זיא בקעי לייוו

 זיא בקעי יו ,השרּפ יד טנרעל רע ןוא .אציו הרדס יד טייג ךָאװ יד .געיעג
 יד יו ןוא ,רעגעלעג ַא רענייטש ןופ טכַאמעג ךיז טָאה ןוא ןרח !ןייק ןעגנַאגעג

 רעד זַא ,טלָאװעג טָאה רערעדעי .ךיז ןשיוװצ טגירקעג ךיז ןבָאה רענייטש
 ,רעטעּפש ןוא ,ןפָאלש םיא ףיוא ןוא םיא ףיוא ּפָאק ןייז ןגײלפױרַא לָאז קידצ

 יירד ןפָארטעגנָא טרָאד טָאה ןוא דלעפ ןיא םענורב ַא וצ ןעמוקעגנָא זיא רע יו
 ,םענורב םעד םורַא ןרעיוה ןסּפעש סעדערעשט

 זיא ןוא עדייז רעגנערטש ַא זיא רע :ארומ רע טָאה ןע'מהרבא רַאפ

 טדניב ,ן'קחצי ,ןוז ןגיצנייא ןייז רע טמענ ,םיא טסייה טָאג זַא .רבח ַא ס'טָאג

 .טשינ רע טלַאה ן'קחצי ןופ .טָאג רַאפ ןטכעש םיא טייג ןוא סיפ-ןוא-טנעה םיא
 חבזמ ןפיוא טָאג רַאפ טזָאלעג ךיז טָאה רע סָאװ ,ןעוועג זיא היכז עגיצנייא ןייז
 רע .טנייועג טשינרָאג ןוא ןדניב סיפ-ןוא-טנעה ,ןעגנערב ןברק ַא רַאפ

 ןייז ױזַא טלעפַאב טָאג ןעוו ,עלָאר ס'קחצי ןיא ןלעטשרָאפ ןיילַא ךיז טוװאורּפ

 "ןוא-טנעה םיא טמענ רעטָאפ רעד .ןטכעש חבזמ ןפיוא םיא לָאז רע ,רעטָאפ

 -נַאפ רעשידניק ןייז ןיא ןלעטשרָאפ רָאלק סָאד ךיז טוװאורּפ רע .ןדניב סיפ
 טלָאװ רע ,טנייוועג טלָאװ רע .ןטלַאהעגסיױא טשינ סע טלָאװ רע ,ןיינ .עיזָאט
 רעד .קידצ רעסיורג ַא ןעוועג עקַאט רע זיא ,ױזַא ביוא .ןפורעג עמַאמ יד
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 וניבָא;בקעי .וניבָא-בקעי ךָאד םיא זיא רעטסטנעענ רעד רָאנ .וניבָא-קחצי
 .רעדורב רערעטלע ןַא רענייז ןעוועג טלָאװ רע יוװ ,רָאפ טנַאקַאב ױזַא םיא טמוק

 ױזַא טקנוּפ יז טעז רע .רָאפ טנעָאנ רעייז םיא טמוק הקבר עמַאמ יד ךיוא ןוא

 םירַאװ ַא טימ םורַא זלַאה םעד ן'בקעי טדניב יז יװ ,עמַאמ ענעגייא ןייז יו
 ןַא םיא טיג יז ,ןײרַא שרדמה:תיב ןיא סנגרָאמירפ טייג רע ןעוו ,לכעלַאש

 בקעי רעבָא .געוו םעד ןטכייל ךיז לָאז רע ,ןײרַא טנַאה ןיא לדניק ןדנוצעגנָא
 רעד ןופ לייוו ,ןדניבמורַא לכעלַאש סָאד ָאי הקבר עמַאמ רעד ןופ ךיז טזָאל
 ןייז יו ,ענעדיא עכעלנייוועג ןייק טשינ ךָאד זיא יז ,ןעמ געמ הקבר עמַאמ
 טימ טגיל ןוא תוהמא יד ןופ *הקבר, עמַאמ יד ךָאד זיא יז רָאנ ,הקבר עמַאמ
 ...הלּפכמה-תרעמ רעד ןיא ן'קחצי

 ענייז טימ ן'פסוי וצ זיב .דניק ןשידיא ןופ געט-גנילירפ יד ןענייז ץרוק
 ,טרעהעג רעמ ןיוש רע טָאה ן'פסוי ןגעוו רָאנ .םיוק ייז ןעייגרעד רעדירב

 ןעמ טָאה ,ןעגנַאגעגסיוא זיא תישארב שמוח סָאד רעדייא םירָאװ .טנרעלעג יו

 ..ץ'טגוצּפָא בייוו ַא ױזַא יו ןענרעל םיא טימ ןביוהעגנָא ןיוש

 ךָאנ טרַאגעג רעייז רע טָאה ,ןענרעל ארמג ןביוהעגנָא טָאה רע רעדייא
 טָאה רענעי ןעוו ,ן'חרז-רכשי רעדורב ןרעטלע ןייז ןעוועג אנקמ טָאה רע .םעד

 טימ ןטלַאהמורַא טנַאקעג םיוק טָאה רע עכלעוו ,ארמג עסיורג יד ןעמונעג
 רערעטלע רעד זַא .דמלמ-ארמג ןנחוי וצ רדח ןיא ןייג וצ ,טנעה עדייב ענייז

 ןטנװָא יד ןיא רעדָא ,ןטַאט םייב טרעהרַאפ גָאטימכָאנ תבש ךיז טָאה רעדורב
 "עג םיא רעטניה לאיחי רעניילק רעד זיא ,ןטַאט ןטימ טנרעלעג לָאמלייט

 רערעטלע רעד יוװ ױזַא ,טלקָאשעגטימ תואּפ עניילק ענייז טימ ןוא ןענַאטש
 רע שטָאכ ,ןוגינ-ארמג םעד טמורבעגטימ ךיז רַאפ ןוא ,ןָאטעג טָאה רעדורב
 .טנרעל ןעמ סָאװ ןגעוו ןענַאטשרַאפ טינ טָאה

 שמוח ןופ תוישעמ ענייש יד טשיוטרַאפ םיא טָאה ןעמ ןעוו ,רעבָא טציא
 -טשינרָאג םיא סע זיא ,ארמג רעד ןופ לדנַאה ןכעלכַאז ,םענעקורט םעד ףיוא

 ךיוא רע טָאה יז ן'טג וצ ןוא טַאהעג טשינ ךָאנ רע טָאה בייוו ןייק .ןלעפעג

 -נָא טשינרָאג טגי ןגעוו ןינע רעצנַאג רעד םיא זיא .טפרַאדַאב טשינ ךָאנ
 דמלמ ליפיוו ,לּפעק רעווש ַא טַאהעג לאיחי רעד טָאה ,סנגירעביא .,ןעגנַאגעג

 -תומ ךרוד ןריהעג םעניילק ןייז ןגעװַאב וצ טימעג טשינ ךיז ןבָאה עטַאט ןוא
 טשינ טָאה סע .ןעגנולעג טשינ ייז סע זיא ,ךעלדיירד-ארמג ןופ קיטסַאנמיג

 קנילפ ױזַא ,טנַאה עגידרענייב ס'רעטָאפ םעד טשינ ןוא קישטנַאק ןייק ןפלָאהעג
 םיא ארמג יד זיא רעווש ױזַא ,שמוח ןופ תוישעמ יד ןעמונרַאפ טָאה רע יװ

 .ןײרַא ּפָאק ןיא ןכָארקעג
 "יז ןבָאה ןטסגנַא יד זַא ,םיא רעביא טציוושעג ןבָאה עטַאט ןוא דמלמ
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 עטַאט רעד טָאה לָאמנייא טשינ ןוא .רעבייל יד ןוא סנרעטש יד ןופ ןגָאלשעג
 -עג ךָאד רעבָא ,םענייק ףיוא טקוקעג טשינ ,ןטפול רעד ןיא טגָאזעג השמיךורב

 { טיירגעג ןסע ןטימ שיט םוצ םיא טָאה ,עמַאמ יד ,יז ןעוו ,עמַאמ יד טניימ
 ,יוג ַא ףיוא ןקוקרַאפ טזומעג ךיד טסָאה וד זַא ,הקבר ,ארומ בָאה ךיא ---

 רע .,ןגָארטעג גנוי םעד טסָאה וד תעשב .,סנייר-טשינ וצ ךיז ןרירוצ רעדָא
 .וישע ןַא יו ,ּפָאק ןטּפָאטשרַאפ ַא טָאה

 ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה ןוא ןיירַא ּפָאט ריא ןיא טצכערקעגּפָא הקבר טָאה

 ךיז יז טָאה ,ןפָאלשעג קינעש ןפיוא זיא לגניא סָאד ןעוו ,רעטעּפש ,דלוש יד

 "עצ ןייז רעביא ןצפעל עריא טימ טמורבעג ןוא םיא רעביא ןגיובעגרעבירַא
 | : ןרעטש ןטציה

 ןוא ןייז םחרמ ריד ףיוא ךיז לָאז טָאג !דניק ךעלקילגמוא ,םירָא ןיימ ---
 .ןענרעל וצ ןעמענרַאפ טסלָאז וד זַא ,לּפעק ןייד ןענעפע

 "ּפָאק ןטּפָאטשרַאפ, ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה ןעמ סָאװ ,רעבָא רַאפרעד
 טלָאװ לַאװָאק ַא יוװ ,ןעוועג סע זיא ,(ןפורעג ןיוש םיא טָאה רעטָאפ רעד יווװ
 -רַאפ טשינ רעמ סע רע טָאה לָאמנייק .טעװַאקעגניײא רעמַאה ַא טימ טרָאד

 ַא ןגָאזּפָא טנַאקעג רע טָאה ,ןקעוופיוא טנָאקעג םיא ןעמ טָאה טכַאנייב .ןסעג

 .ןעגנושטייטסיוא עלַא ןוא יישר טימ ,טנרעלעג םיא טָאה'מ יוװ ױזַא ,ארמג טַאלב
 ןיוש סע טָאה רע ןוא סנייז ןעוועג זיא ,ןעמונַאב לָאמניײא טָאה רע סָאװ ,סָאד

 ,טסיירטעג םעד טימ שטָאב ךיז טָאה השמ-ךורב .ןבעגעגקירוצ טשינ לָאמנייק

 ןשידיא ןרַאפ טייצ עטסגירעיורט יד זיא ,עלַא רַאפ בוט-םוי רעד ,רעמוז

 טָאה ןעמ ,םורַא רָאנ ךיז טקוק ןעמ רעדייא .געט-הריפס יד טשרעוצ .דניק

 יד ןָא דלַאב ךיז ןבייה ,ןסעגעגפיוא ךעלכיק-זעק עגיד'תועובש יד םיוק רָאנ
 ןוז יד .געט עטסנרע יד ןָא ןיוש ךיז ןבייה ןעוו-סָאװ רעדייא ןוא ,ןכָאװ יירד

 -רדח ןרַאפ זיא סָאװ ,טנַאװ רעגידרעביאנגעק רעד רעביא ךעלעמַאּפ טכירק
 ,טכַאמעג ןכייצ ַא ךיז ןבָאה ךעלגניא יד סָאװ) "לגָאנ, םוצ זיב ןוא ,רעטצנעפ
 גָאטימ םוצ טזָאל ןעמ ןוא יירד זיא רעגייז רעד ןעוו ,יז טכיירגרעד טרָאד זַא

 סָאד טפיול רדח םעד רעטניה דלַאב ןוא .טייוו ךָאנ זיא לגָאנ םוצ ,(םייהַא

 ןופ סעקנָאל ענירג ןענייז געוו ןפיוא .רעטנורַא לסייוו רעד וצ ךיילג לגרעב
 סעקנָאל יד ףיוא .טָאטש ןופ יק עטיור יד ךיז ןעשַאּפ סע ואוו ,ןטייז עדייב

 ,טסייה סָאד ."רקפה; ןענייז סָאװ ,רעמייב-ןעמיולפ ןוא -לּפע רָאּפ ַא ןסקַאװ
 טשינרָאג ריד טעװ רענייק ןוא ,ליוו ןעמ ליפיוו ,סביוא ייז ןופ ןסייר ןָאק ןעמ

 .ךָאנ שטייב רעד טימ ךיד טגָאי ןוא טעז ךוטסַאּפ רעמָאל רעד רָאנ ןדייס ,ןגָאז

 לסייוו רעד ייב ןיוש וטסיב ,עילוק רעד טימ ריד וצ טייגרעד רע רעדייא רָאנ

 יד ,ליק זיא לסייוו רעד ןופ רעסַאװ סָאד ןוא ..,ןָאט טשינרָאג ריד ןָאק רע ןוא
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 .ןלעװ:-דעסַאװ יד ףיוא עגידייל גָאט ןצנַאג ַא ךיז ןגיוו סעקנילרעב

 ךיז טָאה סָאװ ,עטירָאק ַא ןיא טעבעגנייא ןגעלעג זיא ןיילַא לסייוו יד

 טימ ןגיוצעגסיוא ךיז יז טָאה טיירב ץנַאג ,טלָאװעג טָאה יז יוװ ױזַא ןגיוצעג
 -רַאפ .ךעלמיוב-אנעשוה ןוא יורטש-ברָאק טימ ןסקַאװַאב ,טייקכַאלפ רעגידמָאז

 ןעוועג זיא, ןגעלעג זיא לטעטש סָאד ןכלעוו ןיא ,דנַאל סָאד זַא ,ךיז טייטש

 -ַאב יד ןביוהעג ךיז ןבָאה לסייוו טייז רעטייווצ רעד ףיוא ..."ןענכ, דנַאל סָאד

 טָאה ןעמ ןכלעוו ןופ ,רימזוק לטעטש ןופ ךעלגרעב עטגייװצַאב ןוא עטנירג
 ךעלזייה עטורפ סיוא טנירג ןשיווצ ןופ ןעזעגסיורַא ךעלטכיל עניילק טנווע ץיא

 לסייוו יד ,"ןרח, דנַאל סָאד ןעוועג זיא ,טייז רענעי ןופ ,טרָאד .ןעניישסיזרא

 ןקָאלפ ַא ןדרי ןיא ןעמ טָאה גָאטימכָאנ גָאטיירפ-ןייא טשינ ןוא .ןדרי רעד --
 .ןעגנַאגעגכרוד ןדרי םעד ןענייז ןדיא ואוו ,טרָא סָאד ןזיװַאב ןוא טקעטשעגנײרַא

 -לּפע ןופ ּפעק יד רעביא ,לגרעב ןטסכעה םעד ףיוא ,טייז רעטייווצ רעד ןופ
 הביטח טשער ַא ,עטשַאב ענעלשפעגנייא-בלמה יד טניורק ,רעדעס-ןעמיולפ ןיא

 ןכלעוו ףיוא ,"טררא? גרַאב רעד זיא סָאד .ןטייצ ס'שזעימישזַאק גינעק ןופ
 טכַאמרַאפ למיח ןופ רעטצנעפ יד טָאה טָאג ןעוו ,טורעג טָאה הבית ס'חנ
 דרש רעד ףיא רענ טשינ ןלָאז יז זַא ןסָאלשרַאפ םימי עשלמיה יז ןוא

 ,עטשַאב רעד ןיא ןבירעג ךיז הבית רעד ןופ ןדָאב רעד טָאה סָאד .ןסיגרעטנורַא

 זיא סע יװ ,"טררא; גרַאב םעד רעטנוא ןוא .ןכָארבעגנייא יז זיא םעד בילוצ

 -שדקמ, רעד ואוו ,לייה ַא ןיא ,ןותחתה ןדע-ןג רעד ךיז טניפעג ,טטואווַאב

 זיא'ס עכלעוו ,ןמיס ַא .תבש טרָאד טכַארברַאפ ןוא טעשזדנָאלברַאפ טא; *ךלמ

 רעגיד'תבש ַא ןיא ,הרש עמַאמ יד טציז לעווש ריא ףיוא זַא ,זיא ,לייה יז

 רעד ןיא ּפיז ןייא ןופ רעצכעטיירק ןוא ןטייווק עטוג רעביא-טיש ןיא ,ביוה

 ןקיווקרעד ןוא ןזָאלב טלעוו רעד רעביא לָאז חיר רעטוג רעד ידכ .רערעדנַא
 .הרות ןענרעל סָאװ ,יד ןופ ץ"וַאה סד

 רעד ןיא ןײרַא ױזַא לאיחי םעניילק םעד זיא ןותחתה ןדע-ןג ןופ השעמ יד
 ןוא ןאטיצכצנ "ךלמישדקמ, םעד טכַאמענּפָא ךיז ייב טָאה רע זַח ,הנשזחמ

 ןיא .ןותחתה ןדע-ןג רעד ךיז טניפעג סע ואוו ,טרָא סָאד ןריּפשוצסיױא ןיילַא

 -רַאפ דלַאװ ןיא לָאז ןעמ ידכ ,גָאטיײרפ ןייז זומ סע) גָאטימכָאנ גאטיירפ ַא

 רבח ַא טדערעגנָא רֶע טָאה ,(ןטלַאה וצ תבש ואוו ןבָאה טשינ ןוא ןעשזדנקלב
 םעד ןיא עיצידעּפסקע ןַא ףיוא סױרַא ןענייז ךעלגניא ייווצ יד ןוא ריזוז ןופ

 טע'בנג'עגנײרַא ךיז ןבָאה ייז .ןדע-ןג םעד ןעניפעגוצסיוא ידכ ,*ןרח. דנַאל
 ,דירַאי ן'פ םירעיוּפ יד טימ ןעמַאזוצ ןיא עקנילרעב ס'רעריפרעביא לדנעמ ןיא

 ךיז ייז ןבָאה טרָאד .ךייט םעד רעבירַא ייז ןענייז תומהב ןוא דרעפ יד טימ

 ,זָארג ןטכידעג ןשיווצ ,ךיז טײטשרַאפ ,עטשַאב רעד וצ לגרעב ןפיוא טזָאלעג
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 .דלַאװ ןטכידעג ןיא *עטעשזדנָאלברַאפ, יװ ךיז ןטכַארטַאב ןביוהעגנָא ןוא

 -תבש ןענָאק ןלָאז ייז ואוו ,בוטש עשידיא ַא ןקישוצ ייז לָאז טָאג זַא ,ןטעבעג
 זיא סע יװ רעבָא ױזַא ,"ךלמ-שדקמ, ןטימ טריסַאּפ טָאה סע יו טקנוּפ ,ןטלַאה

 לאיחי ריא זַא ,ןעזעגמורַא סנטייצַאב הקבר ךיז טָאה ,גָאט רעסיורג ןעוועג ךָאנ
 רעמ ,לסייוו רעד ייב ןעזעג םיא טָאה ןעמ .ןעמוקעגמיײהַא טשינ רדח ןופ זיא
 ערעדנַא יד זיא ,ןסירעגנייא ןטלעװ הקבר טָאה .טפרַאדַאב טשינ ןעמ טָאה

 : ןכערב-טנעה ַא טימ ןפיולוצּפָארַא רעסַאװ םוצ ןעמוקעג ךיוא עמַאמ
 .:? ךעלגניא יד ןעזעג טשינ טָאה'צ ..! רימ זיא ייוו ---

 ! ן'השמ ןיימ ---
 !ן'לאיחי ןיימ ---

 ַא רָאי ןדעי ףרַאד סָאװ ,רעסַאװ סָאד יװ ,ןעזעגסיוא ,הלילח ,טָאה סע
 ,יֹזִא .ךעלגניא ייווצ יד ןיא ןברק ןייז ןענופעג רָאי סטד ךיוא טָאה ,שטנעמ

 { בייוו םוצ טגָאזעג ןיוש טָאה השמ-ךורב זַא
 ...! ןייז-רעצמ טשינ ךיז ןעמ רָאט תבש ןיא ,הקכר --

 ַא טימ ןוא ךיז טקרַאטשעג ,ןרערט יד ןעגנולשעגּפָארַא טָאה הקבר
 ,ןדנוצעגנָא טכיל-תבש יד ץרַאה ןכָארבעצ

 ןיוש ךיז טָאה יז ןוא ,ןרָאװעג רעטצניפ ןיוש זיא סע זַא ,טעּפש טשרע
 ןֵטִמ זַא ,ןגאזוא הרושב עטוג יד ןעמוקעג ריא ןעמ זיא ,ןעוועג שאימ םיא ןופ

 .עטשַאב רעד ייב טייז רעטייוצ רעד ףיוא ןענופעג ךעלגניא עדייב יד טָאה

 עכעליירפ יד ן'הקבר ןעגנערב וצ ידכ ,טפישעגרעבירַא ערטסקע ךיז טָאה יוג ַא
 יז ידה ,ןעגנערבטימ טנָאקעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה ןילַא ךעלגניא יד .העידי

 דעטייוװצ רעד ףיוא ןדיא ייב ייז ןענייז ,ןייז תבש-ללחמ טשינ הלילח ןלָאז
 | .ןבילבעג תבש טייז

 -סיוא לעפ רענעגייא ןייז ףיוא ץלַא טזומעג לאיחי רעניילק רעד טָאה ױזַא

 טייהדניק ןייז ןיא טגינייּפעג רעייז םיא ןבָאה ,דניק ןשידיא ןדעי יוװ .ןוװאזרּפ

 ןענייז סע .םוטעמוא ןעזעג ייז טָאה רע .ייז רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע .םידש
 ןעמוק סָאװ ,םידש יד ןענייז סָאד .קיזמ טשינ ןענייז סָאװ ,םידש עטוג ןַארַאפ

 ץוא שדוק-ןורָא ןופ הרות-רפס יד סױרַא ןעמענ ןוא ןיירַא לוש ןיא טכַאנייב

 "עג רעד יו ױזַא רעדַא .ףיוא הרות-רפס רעד וצ ןרעדנַא םעד רענייא ןפור
 -עג זיא רעכלעוו ,בקעי רעטסוש רעטיוט רעד ,רערעייז ןכש רענעברָאטש
 יד טלעמילב טָאה .,ןריובעג דניק סָאד ךָאנ טָאה בייוו סָאד רעדייא ןברָאטש

 םעד ןיא םיכירכת יד ןיא ןענַאטשעג זיא רע יװ ,ןעזעג ךָאד ןיײלַא עט'נכש

 ,דניק וצ ןעגנַאגעג זיא הנמלא ןייז תעשב ,ריט רעד רעטניה ,זיוה ןרעטצניפ
 ןעגנַאגעגסױרַא זיא ךזרב ןעוו טשרע .ןטערטּפָא טלָאװעג טינ ןוא ןענַאטשעג
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 -רַאפ רע זיא -- *! שידק ַא ןריובעג ריד טָאה יז; :יירשעג ַא ןבעגעג טָאה ןוא

 טשינ ור ןייק ןבָאה עכלעוו ,םידש עטכעלש ָאד ךיוא רעבָא ןענייז סע .,ןדנואווש

 טכַאנייב ןייז-לבוט ךיז רעסַאװ םוצ ייז ןעמוק ,דניז ערעייז רעביא דרע רעד ןיא
 ,ןוקית ַא ןכוז ייז לייוו ,ןירַא ןעמעוו ןיא ייז ןענָאק לָאמסנעד ןוא

 יד רַאפ יא ,עטוג יד רַאפ יא טַאהעג ארומ טָאה לאיחי רעניילק רעד

 -נייא טשינ רעירפ לָאמנייק רע זיא ןענעייל-עמש-תאירק ךָאנ .םידש עטכעלש
 ןגעג סָאװ טימ ןבָאה ךיז לָאז רע ידכ ,טנַאה רעד ןיא תוציצ יד ןָא ןפָאלשעג

 זיב ,םידש יד רַאפ טסגנַא רעד ןופ ןטילעג גנַאל ױזַא טָאה רע .ןרעוװ וצ ייז
 .ןעוועג רבוג ןיילַא טשינ סע טָאה רע

 -ונובר ןופ ןליוו םעד ןָא ןָאט סטכעלש ןייק טשינרַאג רימ ןענָאק ייז --

 ךיא בָאה עמש-תאירק ?ייז רַאפ ארומ ךיא בָאה רעטייוו סָאװרַאפ .םלוע-לש

 ,לאיחי ךיז וצ טדער -- !ךיא גָארט תוציצ ע'רשכ ןוא טנעיילעג ךָאד |

 ןייק טשינ טָאה רע זַא ,ןגיטפערק וצ ןוא ןגייצוצרעביא ןײלַא ךיז ידכ

 ,גנַאל ױזַא ןָאט סטכעלש ןייק טשינ םיא ןענָאק ייז לייוו ,םידש ןייק רַאפ ארומ
 ןגעוו טרעלקעג רע טָאה ,עמש-תאירק טנעייל ןוא תוציצ ע'רשכ טגָארט רע יו

 ידכ ,טכַאנ רעביא ןסילשנייא לכעלוש ןיא לָאמנייא ןזָאל ךיז לָאז רע זַא ,םעד

 הרות יד ןיײרַא לוש ןיא ןעמוק ייז יו ,ןגיוא ענעגייא ענייז טימ ןעז לָאז רע

 .ןענעייל
 ןַא רימ ןבעג ןוא ןפורפיוא ךימ ןלעוו ייז זַא ,ןייז טעוו סָאװ ןוא --

 ןיב ךיא לייוו ,הרות רעד וצ ןפורפיוא טשינ ךימ ןענָאק ייז ,ןיינ --- ? הילע
 | ,הוצמ-רב ןייק טשינ ךָאנ

 ןעוו .ןוואורּפסיוא ןעגנַאגעג רע זיא ,געט-לולא יד ןיא ,טכַאנרַאפ לָאמנייא
 טכידעג ךיז טגיילעג ןוא ןטױלּפ-רעדעס יד ןכָארקעגרעבירַא ןענייז סנטָאש יד

 ,ףיוה-הוקמ םענעטָארטעגסיױא ןפיוא ןענופעג ךיז רע טָאה ,לסעג םעד רעביא

 טציא זַא ,טסואוועג רע טָאה ,טיור זיא קע םייב למיה רעד יװ ,ןעזעג רע טָאה

 ןיירַא ךייט ןיא ןעייג עטיוט יד ןוא םונהיג ןופ רעיוט םעד ןעמ טכַאמראפ

 טעז טציא ,ןײרַא לוש ןיא ןעמוק דלַאב ייז ןלעװ טרָאד ןופ .ןייז לבוט ךיז

 ךיז ןקור ,םיכירכת ןיא עטליהעגנייא ,סנטָאש .ךיז ןכיילש ייז יו ,ייז רע

 -לסילש םעניילק םעד ךרוד ןיײרַא ןבעווש ,רעדעס יד ןופ ןטױלּפ יד רעביא
 ןדיא לייוו ,טשינ ךָאנ ייז טעז ןעמ .לכעלוש םעניילק ןופ ריט רעד ןופ ךָאל
 ןטלַאהַאב ייז .דומע םייב ךָאנ ןענערב טכיל יד ןוא ,בירעמ ךָאנ ןענעװַאד
 עלַא רָאנ ...שידק ייז רעביא טגָאז ןעמ זיב ,ךעלעקניוו ערעטצניפ יד ןיא ךיז

 רָאנ ךיז טכייל סע ,דומע םייב ןשָאלעגסיוא ןרעוו טכיל יד .םייהַא ןיוש ןעייג
 ןיא טקנוטעגנייא ןיוש זיא לכעלוש עצנַאג סָאד .דימת-רנ ןופ לטכיל סָאד
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 רענייא רעביא טביילב ,לכעלוש-םיליהת םעניילק ןיא ,שילָאּפ ןיא .סנטָאש יד

 טָאה סָאװ ,רעגידעבעל רעגיצנייא רעד זיא רע .יכדרמ 'ר שולח רעד ןיילַא

 ןוא קידצ רעסיורג ַא זיא יכדרמ 'ר לייוו ..םידש יד רַאפ ארומ ןייק טשינ
 ןייק טשינ ךיוא ייז ןענָאק ןלאיחי .ןָאט טשינ סטכעלש ןייק םיא ןענָאק ייז

 ןעק עמש-תאירק ןוא ,רשכ ןענייז ייז ,תוציצ יד טלייצ לאיחי .ןָאט סטכעלש

 .ןענעייל גינייוונסיוא ןופ רע
 םייב ךָאנ ךיז טיירד שמש רעד .טזָאלרַאפ לכעלוש סָאד ןיוש ןבָאה עלַא

 ךיוא ןיוש טייג רע ,יוא .לאיחי םעניילק םעד טשינ טעז רע .םורַא רעמעלעב
 טציא .וצ ךיז רעטניה ריט יד ןיוש טכַאמ רע .ָאטשינ ןיוש זיא רע .קעװַא

 ,ןײלַא ןצנַאגניא ןיוש רע זיא
 טלַאה --- !ןָאט טשינרָאג רימ ןענָאק יז !ארומ ןייק טשינ בָאה ךיא --

 טימ טלמַאטש ןוא טנַאה רעד ןיא תוציצ יד טסעפ לאיחי רעניילק רעד

 | ...ןמאנ ךלמ לא : ןייצ עגידנּפַאלק
 ַא ןופ ןעגנולשעגנייא ,ןסעגעגפיוא ןיוש זיא לוש ןופ ללח רעצנַאג רעד

 ךרוד ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ךעלעביוטש:ןוז ןלייז ייווצ יד .היח רערעטצניפ

 ןבָאה סָאװ ,"רענרעה, ס'וניבריהשמ) בירעמ-החנמ ןופ טייצ רעצנַאג רעד

 ןרעביא זיא סָאװ ,לרעטצנעפ ןטרילָאק ןטשרעביוא םעד ךרוד טלַארטשעגניײירַא
 ,דימת-רנ ןופ לטכיל עטיור סָאד .,ןדנואוושרַאפ ךיוא ןיוש ןענייז ,(שדוק-ןורָא
 "ןורָא ןרַאפ ךעלרינש ףיוא ןדנובעגנָא ,עקנַאב רעטיור ַא ןיא טנערב סָאװ

 ןָאטפעה רע .שינרעטצניפ ןופ םי םעד ןיא זָאלפליה ךיז טקנירט ,שדוקה
 "רעד רע טלָאװ טרָאד יו ױזַא ,לטכיל ןטיור םעד ןיא ןגיוא עשרעדניק ענייז
 טשינרָאג םיא ןענָאק ייז .ןעיירש טשינ טעװ רע ,ןיינ ,ףליה עגיצנייא יד טרַאװ
 ..טשינ ליוװ טָאג לייוו ,ןָאט

 ,טשינ תוחוכ ןייק רעבָא טָאה רע .;ןכַאמרַאפ ןגיוא יד רע ליוו ארומ רַאפ
 יד ייב טצעזעגסיוא ןציז ייז ...ָאד ןיוש ןענייז ייז יו ,רע טעז לָאמַאטימ ןוא
 יד ןיא ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,ןײרַא טנעװ יד ןיא טכידעג ױזַא ,םורַא טנעוו
 םיכירכת יד ...ןָא ךיז ןליפ ...רעמ ייז ןרעוו לָאמַא סָאװ ,טרעיומעגנייא טנעוו

 ןכיירגרעד ןוא סיוא-ןסקַאװ םידש יד ןוא סױרַא ןרעדנַא ןופ סנייא ךיז ןעלקיוו
 ,ארומ ןייק טשינ טָאה רע רָאנ .םיא וצ דלַאב

 ןוא רעװַאג ןגידנרערט ןיא רעטרעוו יד רע טייק -- ...ןמאנ ךלמ לא --
 -- -- -- !!!עמַאמ !עמַאמ !עמַאמ --- : גנולצולּפ

 םעניילק ןופ יכדרמ 'ר שולח רעד ףליהוצ ןעמוקעג םיא זיא רעטשרע רעד
 ןעמיווש וצ ןעמוקעגנָא רע זיא טנַאה רעד ןיא טכיל ַא טימ ...סױרַא לכעלוש
 ךיז סייו סעּפע טָאה רעטנעענ לָאמַא סָאװ .סױרַא שינרעטצניפ רעד ןופ
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 ַא רעטנוא יכדרמ 'ר ןענופעג םיא טָאה ןט'שלח'רַאפ ַא .ןץ'לאיחי וצ טנענעג

 .טסיופ םעניילק ןייז ןיא תוציצ יד טּפינקרַאפ גיטפַאהפמַארק ,ןגיל קנַאב

  טרעטנימרעד םיא טָאה'מ ןעוו ,ןעוועג זיא טרָאװ טשרע ןייז
 ...! ןמאנ ךלמ לא ; ארומ ןייק טשינ בָאה ךיא --



 3 לטיּפַאק

 עמַאמ עגידיתבש יד ןוא עגידעכָאװ יד

 וליפַא ,ןעזעגנייא עלַא ןיוש ןבָאה ,רָאי ןעצ ןרָאװעג-טלַא זיא לאיחי זַא
 ,*םדָא-ארּפא ַא ףױא:טסקַאװ סע זַא ןבעגוצ טזומעג טָאה הקבר רעטומ יד
 טַאהעג טָאה רע סָאװ ,םעד ץוחַא .ןענרעל טלָאװעג טשינ רע טָאה לכ-םדוק

 םיא ןבעג רעדָא ןירַא חומ ןיא םיא ןעזנערבוצניירַא ןוא ּפָאק ןטּפָאטשרַאפ ַא
 טָאה רע :רעגרע ךָאנ זיא -- ,רעווש רעייז ןָא טמוק ןייטשרַאפ וצ סעּפע

 טָאה ,רעדורב רערעטלע ןייז ,רכשי תעשב .ןעזסיוא שידיא ןייק טשינרָאג
 -םלצ, םעד ךיז ףיוא ןגָארטעג ,לגניא שידיא ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ,ןיוש

 ,לטַאלַאכ םענעסּפיר ַא ןיא ,ל'פוג-גנירעה ַא ,תואּפ ןוא ןגיוא זיולב :"םיהלא
 ןיוש טָאה רע ;ןעלקיװמורַא ךיז ףיוא לָאמ יירד טנָאקעג סע טָאה רע סָאװ

 ,ל'רפס-הלבק ַא ןיא טקוקעגנירַא טײהרענעטלַאהַאב ןוא םיתינעת טעװַארּפעג

 / "ףעביא טַאהעג קרַאטש ןיוש רעדורב םעד רָאי ןעצ ענייז טימ לאיחי טָאה --
 ַא טימ .דיא ןייק יו טשינרָאג ,טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ןסקַאװעג

 ,םינּפ ַא טימ ,לידבהל ,יוג ַא יו ,ערה:-ןיע ןייק ,קַארטש ,סיפ ןוא טנעה רָאּפ
 -עקנערפש-רעמוז טימ טצירּפשַאב ,ןוז רעד ןופ טליישעג דימת ךיז טָאה סָאװ

 סָאד .םערוטש ַא יו ,ןגָארטעג םיא סע טָאה ,ןעגנַאגעג זיא רע זַא .ךעל
 ןוא ןטייז עדייב ןופ ןגיולפעג ןענייז תואּפ יד ,טלַארּפעגפיױא לטַאלַאכ עגנַאל
 ,גָאט-קרַאמ ַא ןיא .ןטייז ריפ עלַא ףיוא טעטסַארכעצ -- תוציצ יד ךיוא ױזַא
 יסױרַא טַאהעג ןיוש רע טָאה ,טקוקעגמוא ךָאנ ךיז טָאה עמַאמ יד רעדייא

 ןײלַא טנָאקעג רע טָאה לעטשעג סָאד ,רעטערב יד ןוא רעגנערד יד ןגָארטעג

 -עג ןוא גייצ טימ ןסיוטש עצנַאג סעציײלּפ ענייז ףיוא טּפַאכעג ,ןלעטשפיוא
 ,ןײלַא לעטשעג סעמַאמ רעד רָאנ טשינ ןוא .סױרַא דירַאי ןפיוא סע ןגָארט

 יד ,ס'רעדיינש-טעדנַאט יד ,ס'רעבייו ערעדנַא ןלעטשפיוא ךיוא ןפלָאהעג

 -תיב ןופ ןפיולוצנָא טמוק עטַאט רעד .ס'רעשַאו-ןצלעּפ יד ,ס'רעכַאמלטיה

 -ריה םעד ןטימניא .ןרופ עשרעיוּפ יד ןשיווצ ןיירַא םערוטש ַא יו ,שרדמה
 ןעמ טָאה לגילפעג ןופ ןעילפ-ןרעדעפ םעד ןשיוװצ ןוא דרעפ יד ןופ ןעשז
 עטעשַאלּפעצ רָאּפ ַא טעּפמיא טימ ךיז ןגָארט סע יװ ,ןעזעג סנטייוורעדנופ
 ,טניוו-םערוטש ַא יז ,ךרודַא ךיז טדיינש ףוג רעגיכָאנק ַא ,דרָאב-ןוא-תואּפ

 ןייד טסעשטומעלַאב !סיזרַא טשינ םונהיג ןופ טסעוװ ,הקבר ,טכעלש ---
 !ןענרעל ןופ גנוי
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 ףױרַא-קַאּפ ַא ,קעװַא לעטש רעד ןופ ן'לאיחי ּפַאכ ַא טיג השמיךורב

 עשלגניא עסעװרָאב רָאּפ ַא רָאנ טעז ןעמ .סעציילּפ עפרַאש ,עגיטנַאק יד ףיוא

 ס'נטַאט ןפיוא דָאהַארַאק ַא ןיא ךיז ןעיירד תואּפ עטעשָאלּפעצ ןוא סיפ

 ענענָאטרַאפ ,םירחוס ןדיא .ןײרַא רדח ןיא קירוצ קעװַא-גָארט ַא --- סעציילּפ

 ערעייז ייז ןיא ךיז ןקעוורעד סע .טכער רעטָאפ םעד ןביג ,לדנַאװ-לדנַאה ןיא

 רע יוװ ,סעזעג םענעגױצעגנָא ןפיוא ןבעג-שטַאּפ ַא ןפלעה ,ןליפעג עשרעטָאפ
 .ןזוה עצנַאג-טשינ יד ךרוד סעציילּפ ס'השמ-ךורב ןופ ּפָארַא טנייש

 ! קרַאמ ןפיוא טשינ ,רדח ןיא זיא טרָא ס'לגניא ַא ,ױזַא טכער --

 טשינ ןעד טָאה רע .לעטש רעד ייב ןדנואוו עטקַאהעג ןיא הקבר טייטש
 ןיא טימ םיא טּפעלש ןוא לגניא סָאד טריפרַאפ יז ?השמ-ךורב ריא ,טכער
 ַא טימ ךיז ןופ ןביירט וצ םיא טָאטשנָא .,ןירַא הסנרּפ רערעטצניפ ריא
 ןפלעהַאב םיא ןופ ךיז יז טזָאל ,ןײרַא רדח ןיא םיא ןגָאי וצ ,ץלָאה-רעגלַאװ

 ןלַאפעג רעייז סנטצעל זיא יז .הרות רעד ןופ דניק ריא טעשטומעלַאב ןוא
 ,טכַאמעג לת ַא ריא ןופ ןבָאה ןעלדניק ןוא ןגָארט סָאד .הקבר ,תוחוכ יד ןופ

 -רעד-טשינ םעד ץוחַא ,ןָא ןלאיחי ןופ טעּפמיק ןיא ןעוועג יז זיא לָאמ ףניפ

 ,תורבקה-תיב ןופ געוו ןפיוא ןעזעג טָאה יז סָאװ ,עכיידש ַא רעביא ,ןגָארט

 ןוא ,ט'ליּפמ'עג קערש ןופ טָאה ,ןרָאװעג קוזינ דלַאב טשינ זיא יז ןכלעוו ןופ
 סע .ןָאטעגנָא ריא ףושיכ ַא .ןגָארט סָאד טשינ ריא טייגרעד ןָא לָאמסנעד ןופ

 טימ ןוא ,טשטיינקעג ןוא טלצנורעג םינּפ סָאד .ןרָאװעג ןטָאש ַא ריא ןופ זיא

 רעמ טשינרָאג ,הנקז ַא יװ סיוא ןיוש יז טעז רָאי גיסיירד עלופ-טשינ עריא
 -גייא ןַא -- ביוה רעגירעיורט רעפיט רעד רעטנוא ןוא ,רענייב-ןוא-טיוה יוװ
 ,עכיוה ַא :ןטלַאהרעד ךָאנ יז טָאה טלַאטשעג יד ,עקַאט תמא .םינּפ ןלַאפעג
 עטעשָאלפעצ ַא יו ,סיפ-ןוא-טנעה עגיטניוו ,ענסָאס ַא יװ ,ענעסָאשעגפורַא

 יירד ,ונילע-אל ,ריא ךיז ןבָאה ,טַאהעג טָאה יז סָאװ ,רעדניק יד ןופ .עברעוו

 ,קעװַא טלעו רעד ןופ ירפ ייז ןענייז דניז עדמערפ רעביא ,ןטלַאהעג טשינ
 טלעװ רעד ןופ ירפ ןענייז סָאװ ,יד ייס ,ןבילבעג ןענייז סָאװ ,יד ייס רָאנ
 ,ערעװש יד טנייה ןוא .ןגױצעגסױרַא תויח סָאד ריא ןופ ןבָאה ,קעװַא

 ךָאד יז זיא םעד רַאפ ,ןפַאשַאב רַאפרעד זיא יז ,אלימ --- הסנרּפ ערעטצניפ

 ריא ךָאנ יז טּפעלש סָאװ רעבָא ...! רעכלעזַא ןיוש זיא לרוג ריא .ענעדיא ַא
 שרעדנַא סעּפע וצ ךָאד זיא רע ...? ןירַא לזמ ןרעטצניפ ריא ןיא דניק ןגייא
 ! ןיױשרַאּפסנַאמ ַא ךָאד זיא רע ,ןפַאשַאב

 .ןשידקע ןוא ןעגנַאלש ןשיוװצ ,ענעלַאפרַאפ ַא םונהיג ןיא ןיוש ךיז טעז יז
 ןדע-ןג ןיא טעװ ןַאמ ריא .ןגירקסיורַא טרָאד ןופ טשינ ךיז יז טעװ לָאמנייק
 ךיז טיירג יז סָאװ ,עלעקנעבסיפ סָאד ןוא ,ןענרעל הרות עגילייה יד ןוא ןציז
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 ןעמ .ןביילב ןייטש גידייל טעוו לדנַאװ-ןוא-לדנַאה ריא ךרוד ,סיפ ענייז וצ וצ
 דניק ןגייא ריא טעשטומעלאב יז לייוו ,ןזָאלנײרַא טשינ ןדע-ןג ןיא יז טעװ

 .ןטלעוו עדייב ןופ ענעלַאפרַאפ ַא ןיוש ךיז יז טעז ױזַא .ןענרעל ןופ
 עריא טימ ףיוא-טזָאלב ןוא קילעקעיּפ םעד ייב טייטש יז ןעוו ,טנוװָא ןיא

 סע ןכלעוװ ףיוא ,סופיירד םעד רעטנוא רעייפ ענעקנוזעגנייא סָאד ןזעגנול

 .ןדנואוו יד ףיוא ץלַאז ןַאמ ריא ךָאנ ריא טיש ,ערעשטעוו עשימייה יד ךיז טכָאק

 .בוטש ןיא לּפמעל ןגיצנייא םייב ןוא לשיט ןגיצנייא םייב טציז השמ-ךורב

 םעד בילוצ .וצ לדניק גידנענערב ַא טימ סופיירד ריא ייב ךיז טכייל הקבר
 ענעטָאזעג יד טימ טגיטעּפשרַאפ טנייה הקבר ךיז טָאה קרַאמרָאי ןשיטָאטש

 ךָאנ ןוא בירעמ ךָאנ זיא סע יוו ױזַא .טשרָאב-סעקַארוב ןוא סעילפָאטרַאק
 וצ טשינ ידכ רָאנ ,רועיש-טנוװָא םוצ טשינ ךיז רע טמענ ,ערעשטעוו רַאפ
 ױזַא ,ןײרַא ל'רפס-רסומ ַא ןיא תושמשה:ןיב םעד ןיא רע טקוק ,ןעשטומעלַאב

 בייוו ןייז טייהנגעלעג יד לייוורעד סיוא-טצונ ןוא ,ל'חרז-רכשי רוכב ןייז ךיוא

 רע .ןענרעל ןופ ן'לאיחי טעשטומעלַאב יז סָאװ ,םעד בילוצ ןגָאז וצ רסומ
 דרָאב רעצרַאװש רעטכידעג-ןייש ןייז ןופ רָאה טיצ ןוא ,ייברעד ךיז טלקָאש

 ןגיוא יד טשינ ייברעד טבייה ןוא וצ ריא רע טגניז ןוגינ-ארמג ַא טימ ןוא

 ...השא ןַא ףיוא ןקוק ןפרַאד טשינ לָאז רע ידכ ,סױרַא ל'רפס ןופ
 סָאװ ,רעד ןופ דניז ערעטערג ןייק ָאטשינ זיא סע ,ןגָאז םימכח יד --

 עניילק ןעשטומעלַאב סָאד ,רעדניק עניילק ןופ הרות ןענרעל סָאד טדיײמרַאפ
 ףיוא ןעוועג-רבוע טלָאװ ןעמ יװ ,ױזַא טקנוּפ זיא ןענרעל-הרות ןופ רעדניק

 "םוי םוא שטנעמ ַא טע'גרה'עג טלָאװ ןעמ יװ ,ױזַא טקנוּפ ןוא תורבע עלַא
 תוכז ןיא; :ןבירשעג טייטש סע םירָאװ .תבש םוא סיוא:טלַאפ סָאװ ,רוּפיכ
 ".טלעוו יד טײטשַאב ,הרות ןענרעל עכלעוו ,רעדניק עניילק ןופ ןעמיטש יד ןופ
 וטסכַאמ ,ןענרעל טשינ םיא טסזָאל ןוא דניק סָאד טסעשטומעלַאב וד זַא ,טנייה

 | ...טלעוו יד בורח ךָאד
 יד ןופ ריא ןעניר ןרערט יד ןוא סעילפָאטרַאק ּפָאט םייב טייטש הקבר

 רעביא ט'רזח ןוא ,ןײרַא ּפָאט ןיא ןגיוא ענעדנוצעגנָא ןוז ןוא טניוו ןופ ,עטיור

 : רעטרעוו ס'נָאמ םעד
 ...! ךימ וצ דניו ןוא ייוו ךָאד זיא ...טלעוו יד בורח ךָאד ךיא ךַאמ ---

 ייב ךיז ט'רזח ןוא דרע רעד ףיוא טציז ,"שטנעמ רעדליוו; רעד ,לאיחי
 טנרעל רע סָאװ ,ארמג יד ,סופיירד םעד טכיײלַאב סָאװ ,לדניק סעמַאמ רעד

 ,רעדורב רערעטלע ןייז יו ,שיט םייב טשינ ,רע טציז דרע רעד ףיוא .רדח ןיא
 ,שיט ַא ייב ןשטנעמ טימ ןציז וצ טרעוו טשינ זיא רע זַא ,ןזייװַאב וצ ידכ
 ,חבזמ ס'טָאג וצ ןכילגעג םעדכרוד זיא ןוא ,טסע ןעמ ,טנרעל ןעמ ןכלעוו ףיוא
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 רעד ןופ סיױרַא רע טיירש ,דרע רעד ףיוא ןילַא ,שטנעמ רעדליװ ַא יו רָאנ

 { טנַאה ןיא טלַאה רע סָאװ ,ארמג רעסיורג

 זיא טָאג .םונהיג ןיא ןטָארב ןוא ןענערב טשינ ךיז טסעװ ,עמַאמ ---

 ,םונהיג ןיא עמַאמ יד ןזָאל טשינ טצוװ טָאג ,רעטוג

 ןגעג טסדער ןוא ךיוא םינּפ-ףצוחמ-תוזע ןַא רָאג ךָאד טסיב ,ע --

 ּכָארַא טמענ ןוא רעטָאפ רעד טגָאז -- ,בא-דוביכ ףיוא רבוע טסיב ןוא ןטָאט

 ווא ?שטנעמ ןדליײי, םוצ וצ-טייג ןוא ןזיוה יד ןיפ קיסַאּפ םענעטכוי םעד

 ,ינק יד ףיוא םיא טּפָאכ

 ...בא-דוביכ ףיוא רבוע זיא סָאװ ,עלעגניא ַא וצ ןעמ טוט ױזַא טָא --

 .תוחוכ עלַא טימ ןיירַא טסיימש השמ-ךורב ןוא

 :ץימש יד רעטנוא ,"םדא-ארּפ, רעד ,רע טיירש ,ןענייוו וצ טָאטשנָא רָאנ

 .-! םונהיג ןיא ןענערב ןוא ןטָארב עמַאמ יד ןזָאל טשינ טעװ טָאג --

 טסדער יז ,לאיחי !טבעלרעד בשה ךיא סאו ,ןרָאי עניימ וצ ייוו יוא ---

 .עמַאמ יד טנייוו -- !ןטַאט םעד ןגעקטנָא

 .רעטוג ַא זיא טָאג !עמַאמ ,טשינ ןייוו .ארומ ןייק טשינ בָאה ,טמַאמ ---

 "שטנעמ ןדליווא םעד טזָאל ןוא השמ-ךורב טגָאז -- ! ןיוש וטסעז ,ונ ---

 יז ,בייוו ןייז ןָא-טקוק ןוא עגָאלדָאּפ רענרענייטש רעד ףיוא ינק יד ןופ ּפָארַא

 .ןעוועג גידלוש ץלַא ןיא טלָאװ יז
 ענעגייא ןייז טַאהעג ךָאד רע טָאה ,ןעוועג טשינ זיא לאיחי ןיילק יו םירָאװ

 רע .ךאז עגיד'תושממ ַא ןעועג םיא ייב זיא טָאג .טָאג ןגעוו גנולעטשרַאפ

 יצג טָאה רע רָאנ ,סיוא-טעז רע ױז ,ןלעטשרָאפ טנָאקעג טשינ םיא ךיז טָאה

 "וצ ןָאק ,ליוו סָאװ ,רערעדעי ןוא םוטעמוא ָאד זיא טָאג זַא ,ןופרעד טסואוו
 ןוא םורפ ,םיא וצ ןטעב רָאנ ףרדַאב ןעמ .טייצ רעדעי וצ םיא וצ ןעמוק

 : ןלעטשרָאפ ךיז ןוא ןגיוא יד ןכַאמרַאפ טוג רעדָא ,ןענעװַאד סָאד ןגָאז טסנרע
 ןרַאפ .ךלמ ןרַאפ יו ,טָאג רַאפ טסייטש וד ןוא !טָאג רַאפ ךיא ייטש טציא
 טָאה טָאג רָאנ ,ארומ זיולב טשינ ןעמ טָאה טָאג רַאפ ןוא ארומ ןעמ טָאה ךלמ

 ןדיא יד טימ דימת ךיז טניפעג טָאג זַא ,טסואוועג טָאה רע .ביל ךיוא ןעמ
 ןיא לָאמנייא רָאנ --- םייהרעדניא ייז ייב .לכעלוש ןיא רעדָא שרדמה-תיב ןיא
 --- ,טכיל יד ןָא-טדניצ עמַאמ יד ןעװ ,טכַאנרַאפ גָאטיײרפ זיא סָאד .ךָאװ רעד
 גידנעטש טָאג זיא ץרַאה ןיא ךיז ייב רָאנ .רעטנוא טייג ןוז יד ןעוו ,טכַאנרַאפ

 ןוא טכַאמעג גנוניואוו ןייז ץרַאה ןיא םיא ייב טרָאד ךיז טלָאװ רע יו .ָאד
 .ןָאט ליוו רע סָאװ ןוא טרעלק רע סָאװ ,םיא ייב ךיז טוטיס סָאװ ,ץלַא טסייוו

 { םיא טימ זיא סָאװ ,רבח ַא וצ יוז ,טָאג וצ לאיחי טדער
 םעד רעביא טכַאמעג טשינ הכרב ןייק בָאה ךיא סָאװ ,לחומ רימ ייז ---

 יש

 יח
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 -רעד ...ןסעגרַאפ בָאה ךיא ןוא ,טדערעגנָא ערה-רצי רעד ךימ טָאה סָאד ,לּפע
 לַּכע ןרָאט ץנייא ;ןכַאמ תוכרב ייווצ ריד רָאפ ענרַאב רעד ייב ךיא לעװ רָאפ
 .ענרַאב רעד רַאפ ענייא ןוא

 ,טמש-תאירק ייב לכעלוש ןיא טָאג ןעזעג רע טָאה ןטס'טלוב םוצ רָאנ
 רעװ .הרשע-הנומש ייב רעדָא ,ּפעק יד ףיוא ּפָארַא םיתילט יד ןקור ןדיא ןעוו
 רָאט ןעמ לייוו רָאנ .ןקוקניהַא טשינ רָאט ןעמ ..!ןע'נכוד םייב ךָאנ טדער
 טבעווש טָאג יוװ ,ןעז וצ ןָא;טדער ערהירצי רעד .אקווד ךיז טסולג ,טשינ
 ,טנעה ס'מינהוכ יד רעביא

 .ףסומ וצ תבש זיא סע .םידיסח טימ טּפָאטשעגנָא ,סייה זיא לביטש ןיא |
 ןענייז עלַא .םיתילט יד רעטנוא ןטלַאהַאב ּפעק יד ,הרשע-הנומש ןעייטש ןדיא
 ןוא ןעיירשעגסיוא עגיד'תולעפתה ןוא ןצכערק ,טעבעג ןליטש ןיא ןעקנוזרַאפ

 סָאד ,טנַאה ןיא רודיס םעד טלַאה ,רעטָאפ ןרעטניה טייטש לאיחי .תויועה
 רע .טשינ םיא טלעפעג ןענעװַאד סָאד .טשינ רע טנװַאד ךָאד ,לופ זיא ץרַאה
 זַא ,טשינ טוט רענייק סָאװ ,סעכלעזַא טָאג רַאפ ןָאט סעּפע טלָאװעג טלָאװ
 ,ןייג-תוחילש ַא -- ןָאט סעּפע טציא םיא טסייוװ ןעמ ןעוו .ןעז םיא לָאז טָאג
 ,ץלאיחי ,םיא לָאז רע ,רעטָאפ ןייז טסייה טָאג ןעוו רעדָא .רעייפ ןיא וליפַא
 טלָאװ רע -- ,ן'קחצי םהרבא יו טקנוּפ ,ןברק ַא רַאפ ןעגנערב חבזמ ןפיוא
 -ץג ןופ ריט רעד ןיא ןענַאטשעג טלָאװ עמַאמ יד .טנייוועג טשינרָאג טציא
 עלעזייא סָאד ןוא קעװַא םיא טריפ רעטָאפ רעד יװ ,טקוקעגכָאנ ןוא לבלעוו
 . :ןגירשעגוצ ריא טלָאװ רע ןוא ...ייז ךָאנ ץלאה ןטימ

 ..ןעז טסעוו וד ,ןָאט-ייו טשינרָאג רימ טעװ סע .טשינ ןייוו ,עמַאמ --
 טָאג זַא ,ןָאטּפױא סעכלעזַא סעּפע ןָאק רע סָאװ ,טרעלק ןוא טייטש רע יו

 ןפיוא ךיז ןעיירד סָאװ ,סרעכַאמנצנוק יד ןיא ךיז רע טנָאמרעד ,ןעז םיא לָאז
 -ןוא-ןיה ,דניוושעג ױזַא דָאר ַא ןיא ךיז ןכערב ןופ ץנוק יד .םורַא קרַאמרָאי
 ןָאק רע :ןזיײװַאב ץנוק ַא ךיוא רע ןָאק רעבָא רַאפרעד .טשינ רע ןָאק ,קירוצ
 .טשינ רע ןָאק רעמ .ןעצ ּפָא טלייצ ןעמ זיב ,ןייטש ןוא ּפָאק ןפיוא ןלעטש ךיז
 ,טרעדנוה ןלײצּפָא ןָאק ןעמ זיב וליפַא ןטלַאהעגסיױא רע טלָאװ טָאג רַאפ רָאנ
 ,ןָאט וצ סָאד ןייא םיא טלַאפ סע ןוא .טרעדנוהדיווצ זיב

 ..ןזײװַאב ץנוק ַא ריד רַאפ ךיא לעװ ,טָאג ,טציא --
 ןטּפַאכרַאפ ןליטש טימ שרדמה:תיב ןיא ןעייטש ןדיא ןעוו ,לאמסנטד ןוא

 ךיז טּפַאכ ,הרשע-הנומש ןופ ןטערטסיוא טעװ בר רעד זיב ,ןטרַאװ ןוא םעטָא
 ןפיוא לעטש ַא ךיז רע טיג ןקור ס'נטַאט םעד רעטניה ןוא *םדָא ארּפ, רעד
 ,ייווצ ,סנייא ...לייצ ,טָאג ,לייצ, : ךיז וצ טדער ןוא ,ףיױרַא סיפ יד סיט ,ּפָאק
 "ירד



 טט םולש 28

 טָאה השמ:ךורב סָאװ ,תושוב ןוא תוּפרח יד ןלעטשרָאפ ךָאד ךיז ןעמ ןָאק

 ןדעי .סעקיסַאּפ ןייק ,ּפעלק ןייק טשינ ןפלעה סע .ןוז ןייז ןופ ןייטשוצסיוא

 -רַאפ ןענייז ןדיא ןעוו .ךעלקיטש עכלעזַא ּפָא "שטנעמ רעדליוו, רעד טוט לָאמ

 ךיז טלעטש רע רעדָא זיא ,תוליפת עגילייה עטסליטש יד ייב ,ןענעווַאד ןיא ןָאט

 ,ףייפ ַא רָאג טיג רע רעדָא ,קילעשזָאק ַא טכַאמ רע רעדָא ,ּפָאק ןפיוא
 ןוא השוב ןוא הּפרח טימ ּפָא ךיז יז טסיג ,סָאד טרעהרעד הקבר זַא ןוא

 וצ-טגייב ןוא םיא וצ וצ יז טייג לָאמליײט .הרצ רעד ףיוא טנעה עריא טכערב

 ; םיא ןיא ןיירַא טעּפילכ ןוא םינּפ טנייוורַאפ ריא

 ?יױזַא ךימ וטסמעשרַאפ סָאװרַאפ ,דניק םירָא ןיימ ---

 ,טָאג רַאפ רע טוט סָאד זַא ,ןגָאז טשינ ןעמַאמ רעד ךָאד טעװ רע ןוא
 ,לָאמ ןדעי םירָאװ .רע טסייוו סָאד .ןצנוק ענייז ןופ האנה טָאה טָאג זַא ןוא
 טרעוו ץרַאה ןייז ןוא ,םיא וצ טָאג טלכיימש ,טָאג רַאפ ץנוק ַא טזייוװַאב רע סָאװ
 .ןלייצרעד טשינ סָאד ךָאד רע טעװ .האנה רעגיד'הנושמ ַא טימ ןסָאגעגרעביא

 ,ןּפײנק עטַאט רעד ןָאק ,יוא .,ןּפיינק ןוא ּפעלק סרעטָאפ םעד וצ רע טמענ
 עגידרענייב ,ערַאד טָאה רע .ּפיר רעטעביז רעד ןיא סע טליפרעד ןעמ זַא

 ביל רַאפ טמענ רע .ךעלגנעווצ יו בייל ןיא ןיירַא ךיז ןסייב ייז ןוא רעגניפ
 לָאז סָאװ רָאנ .רעצ סעמַאמ רעד רעביא ייוו רָאנ םיא טוט סע .ןּפײנק סָאד

 יו ,רעכיג ןָא םיא טייג טָאג ןעד .ןגעוו ס'טָאג ןופ ךָאד זיא סע זַא ,ןָאט רע

 -וצ ןוא רעטנעענ םיא וצ ךיז טליפ רע .עמַאמ-עטַאט יװ רעמ וליפַא ,עלַא
 עטכעלש סָאד טוט רע זַא :טסייוו רע סָאװ ,ץלַא טסייוו טָאג לייוו ,רענעזָאלעג

 טדער ערה-רצי רעד לייוו רַאפרעד רָאנ ,ןָאט סע ליוו רע לייוו רַאפרעד טשינ
 םעד ליוװ רע ,ןָאטנָא רעצ ןייק ןעמַאמ רעד טשינ לי רע ...וצרעד ןָא םיא
 ןוא ןציז גידנעטש ןוא ןענרעל טוג ןענעק טלָאװעג טלָאװ רע ,ןכרָאהעג ןטַאט

 ןפיולמורַא טשינ ,ןעמיר םיא ןלָאז עלַא זַא ,רעדורב ןייז חרז-רכשי יװ ,ןענרעל
 יד יװ ,ןעזוצ טשינ ןָאק רע .םָארק ןיא ןעמַאמ רעד ןפלעה ןוא קרַאמ ןפיוא
 טשינ ןָאק רע .סױרַא סַאג ןיא םָארק ןופ רעטערב יד ןיילַא טּפעלש עמַאמ
 עטַאט רעד זַא ,טסייוו רע .קרַאמ ןיא ןיילַא ענייא טייטש עמַאמ יד יװ ,ןעזוצ

 ןוא לביטש ןיא ןציז ףרַאדַאב עטַאט רעד ,ןפַאשַאב שרעדנַא סעּפע וצ זיא

 טלמונַא .השא ןַא יז זיא רַאפרעד ,רעכלעזַא זיא לזמ סעמַאמ רעד .ןענרעל
 רעביא רעױּפ ןקרַאטש ַא טימ ןסירעג ךיז טָאה עמַאמ יד יװ ,ןעזעג רע טָאה
 ךעלקערש זיא םינּפ ריא ףיוא ,ןגיױצעגנָא ךיז טָאה זלַאה ריא .הרוחס לקיטש ַא
 יװ ױזַא ,טצעזעגסױרַא ןבָאה ןגיוא ענעפָאלעגנָא עטיור עריא ,ןקוק וצ ןעוועג

 !ןשטנעמ, :ףליה ךָאנ ןגירשעג טָאה יז ...ןלַאפסױרַא טלָאװעג ןטלָאװ ייז

 ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק סע טעוװ רע */ גָאט ןלעה ןטימ ןיא ךימ טילזג'ַאב רע
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 יז ןוא ןירַא טסורב רעד ןיא ןָאטעג ּפוטש ַא ןעמַאמ רעד טָאה יוג רעד יו

 ןשטנעמ עלַא .סַאג ןטימ ןיא ךיז טרעלָאקעגרעביא ןוא ןלַאפעגרעדינַא זיא

 ןענַאטשעג זיא לאיחי .טרעלָאקעגרעביא ךיז טָאה עמַאמ יד יװ ןעזעג ןבָאה

 רעייז תובישח סעמַאמ רעד זיא ןָא לָאמסנעד ןופ .טנייוועג רע טָאה ,ייברעד

 -סיױרַא סַאג רעד ףיוא ןעוועג יז טלָאװ ןעמ יו ױזַא ,ןגיוא ענייז ןיא ןלַאפעג

 הרות ןייק טשינ ףרַאדַאב יז ,טיירפַאב תווצמ עלַא ןופ ןעמ טָאה יז ...ןפרָאװעג

 יז זומ רַאפרעד .רוטּפ ןיוש ןוא ןטכירוצּפָא תווצמ רָאּפ ַא טָאה יז .ןענרעל
 ,ןגרָאזַאב הסנרּפ יד ןוא ןסײרמורַא ךיז םירעוּפ יד טימ ,ןייטש קרַאמ ןפיוא

 -תיב ןיא רעדָא רדח ןיא ןייג ןענָאק ןלָאז רע ןוא חרז-רכשי ,עטַאט רעד ידכ

 זיא ,טייהנגעלעג רעד ךרוד ,ךיילגוצ רעבָא .ןענרעל הרות ןוא ןיײרַא שרדמה

 ןייק טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע .םיא ייב ןרָאװעג ןביוהרעד ךיוא עמַאמ יד

 ...סָאװרַאפ ןבעגּפָא ןובשחו:-ןיד

 .ןענַאטשעג ךיוה ױזַא עמַאמ יד זיא ךָאװ רעד ןיא לָאמ גיצנייא-ןייא רָאנ
 ןייז טימ עטַאט רעד וליפַא ,ןכיירגרעד טנָאקעג טשינ רענייק טָאה ריא וצ זַא
 ךיז טָאה סע .טשינ ךיוא אבה:-םלועל קלח ןטיײירגנָא ןייז טימ ןוא ןענרעל

 זיא יז ןוא עמַאמ ערעדנַא ץנַאג ַא רָאג סע זיא לָאמסְנעד זַא ,טכַאדעגסיוא םיא
 יד ןעוועג סע זיא ךָאו עצנַאג ַא .עלַא ןופ עטס'בושח ןוא עטסגיטכיוו יד

 יד ןעוו ,טכַאנרַאפ גָאטיײרפ ,טייצ רעצרוק רעד ךרוד רָאנ ...עמַאמ עטסָארּפ

 ךָאנ לביטש ןופ םייהַא ןעמוק ייז זיב ,ןײרַא לביטש ןיא ןעייג ןענױשרַאּפסנַאמ
 טשינ ,ןיינ .עמַאמ יד ךיז טרעדנע טייצ רעצרוק רעד ךרוד -- ,תבש-תלבק
 ןענייז ךעלטנגייא .ערעדנַא ןַא ןיא טלדנַאורַאפ טרעוו יז רָאנ ,ךיז טרעדנע יז
 יד ..עגידתבש ַא -- ענייא ןוא עגידעכָאװ ַא ענייא :סעמַאמ ייווצ ָאד

 ןעמירָא םעד טימ ,ךָאו רעצנַאג ַא ןופ עמַאמ ענעגייא יד עקַאט זיא עגידעכָאװ
 סעלטַא רעצרַאװש רעד זיא טניוו ןוא ןוז ןופ סָאװ ,קיּפישט ןטעוװעצינעגּפָא
 עריא ןענייז טניוו ןוא ןוז ןופ ,ןרָאװעג ןירג ןוא טעװעקַאילבענּפָא קיּפישט ןופ

 טייטש עמַאמ עגידעכָאװ יד .ןרָאװעג טעברעשטשעגסיוא ןעמַאר-ןגיוא ןוא ןּפיל
 טגָאז ןוא טלעש ןוא טיירש ,םורַא םירעיוּפ יד טימ ךיז טסייר ןוא קרַאמ ןיא
 ..עמַאמ עגיד'תבש ַא -- לוש ןופ םייהַא ןעמוק ייז ןעוו ,לָאמַאטימ ןוא .ןגיל
 טימ טעקסַאילב ןוא טעשטשילב סע ,ביוה ריא ףיוא סעקליּפש-רעדעפ טימ
 ַא זיא קיּפישט רעגיד'תבש ריא ...ּפָארַא טסורב ריא ןופ ךעלרעטילפ-ןּפוש
 טגיל ןח:-עמַאמ .ןרעטש ןגיד'תבש ןגיצנַאלג ריא רעביא ןיורק עכעלריטַאנ

 טגיל רע .ןגָאזסױרַא טשינ סע ןָאק ןעמ סָאװ ,ןסָאגעגסיױא םינּפ ריא רעביא

 זלַאה רעד .טיוה רעלעקנוט-ךעלניורב ריא ןופ ןשינעפיט יד ןיא ,ןגיוא יד ןיא

 טָאה רע ןוא .טזיילעגסיוא ,ךוּפ יוז ,ךייוו זיא רע .רענעגייא רעד טשינרָאג זיא
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 טסליװ וד זַא ,םיא ףיוא ןקוק וצ טוג ױזַא זיא סע ןוא טייקגישטילג ַאזַא

 ..םיא וצ ןגיינוצ םינּפ סָאד
 -סיוא ןרעטש ןסיורג ,ןגיצנַאלג ןפיוא ןעמַאמ רעד טגיל תבש רעצנַאג רעד

 עצנַאג סָאד .טרעדנעעג ךיז טָאה ץלַא ןוא .רע טנייש ןוז ַא יװ ,טניישעג

 ,טייצ רעד ךרוד ןעמַאמ רעד טימ סעּפע טלָאװ סע יו ,שיט רעד ןוא לביטש
 -ַאב ַא ,ןעשעג דוס ַא ,ןעוועג שרדמהיתיב ןיא ןענייז ןענױשרַאּפסנַאמ יד סָאװ

 .ןסיו טשינ ןרָאט ןוא טשינ ןסייוו ןענױשרַאּפסנַאמ יד סָאװ ,ךַאז ענעטלַאה
 טמוק ,טכיל טשטנעב ןוא טנעה יד טימ ןגיוא יד ךיז טקעדרַאפ עמַאמ יד ןעוו

 ,םינּפ ריא רעביא הניכש טיײרּפש ןוא בוטש ריא ןיא ןיירַא ךאלמ רעגילייה ַא

 יז ןעוו ,םינהוכ יד ןשיווצ זיא טָאג יװ ױזַא טקנוּפ ,סיוא בוטש ןוא שיט

 ןרָאט ױזַא ,ןע'נכוד םינהוכ יד ןעוו ,ןקוק טשינ ןעמ רָאט םעדכרוד .ןע'נכוד
 ןעוו ,בוטש רעד ןיא ךיז ןעניפעג ןוא ןקוקנײרַא טשינ ךיוא ןענױשרַאּפסנַאמ
 .טרָאד לָאמסנעד ךיז טניפעג טָאג לייוו ...טכיל טשטנעב עמַאמ יד

 ַא ָאד זיא ,עמַאמ עגיד'תבש ַא ןוא עגידעכָאװ ַא ָאד זיא סע יוװ טקנוּפ ןוא
 ןיא טרעוו טָאג רעגיד'תבש רעד .טָאג רעגיד'תבש ַא ןוא טָאג רעגידעכצוו
 -בייו סעּפע ןופ םרָאפ ַא ןיא טרעּפרעקרַאפ לגניא םעד ןופ עיזָאטנַאפ רלד
 טגירק עמַאמ יד .לחר עמַאמ רעד טימ תוכייש ַא סעּפע טָאה סע ..סעכעל

 ..תבש םעד טימ טגינייארַאפ טרעוו עמַאמ יד לייוו ,תובישח רעדנַא ןַא םיא ייב
 ףיוא רָאנ .עמַאמ עגיד'תבש ַא עמַאמ יד זיא ן'תמא ןיא .,ןייא רע טעז טציא

 עצנַאג ַא ,ךעבענ ,יז זומ ,תולג םעד בילוצ .,ךָאװ רעד ןטימניא ,טלעװ רער

 יד טעװ ,ןעמוק טעװ חישמ ןעוו .רעגידעכָאװ ַא ןיא ןרעוו טלדנַאורַאפ ךָאוװ

 ..גידנעטש ןױש ..עמַאמ עגיד'תבש ַא ןייז סנכַאװרעדניא וליפַא עמַאמ

 ..גידנעטש



 4 לטיּפַאק

 האפ ַא ןריולרַאפ

 ןפיוא ,עטַאמש ַא יװ ,פרָאװעגקעװַא ןגעלעג זיא עצוװװענָאי לטעטש סָאד

 ןענַאטשעג זיא ,קרַאמ ןטימניא ,לגרעב ַא ףיוא .לסייוו רעד ןופ גערב ןגידמַאז
 יד ןכלעוו ייב ,טױלּפ רענירג ַא -- ריא םורַא .ךריק עטברַאפַאב-סייוו ַא
 לָאשטשָאק ןיא ןעמוקעג ןענייז יז ןעוו ,טנַאּפשעגסיױא דרעפ יד ןבָאה םירעיוּפ

 לּפמולּפ ןטימ קרַאמ רעד טײרּפשעגסיױא ךיז טָאה ךריק רעד םורַא .ןיײרַא
 ,ךעלזייה ענרעצליה עניילק ןענַאטשעג ןענייז קרַאמ םעד םורַא ןוא ,ןטימניא
 -עג ענעפָא .יורטש טימ ךָאנ ערעדנַא ,עטקעדַאב ןעלדניש טימ ןיוש לייט

 .ןײרַא קרַאמ ןיא ץרַאװש טקוקעג רעכעל עטקַאהעגסיוא יװ ןבָאה ךעלבלעוו

 זיב ,ךעלזייה ערעטיש טימ ךעלסעג-ןטייז ןגיוצעג ךיז ןבָאה קרַאמ םעד ןופ
 -סיוא טָאה לסייוו יד ןעוו ,טייצ-טסברַאה ןוא גנילירפ .וצ-לסייוו רעד וצ ּפָארַא

 ןפיוא טײרּפשעגסיױא ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלסעג יד טציילפרַאפ יז טָאה ,ןסָאגעג
 רעבָא זיא רעסַאו סָאד .קרַאמ ןופ ןטינשעגּפָא ייז ןוא ,גערב-דמַאז ןגירעדינ

 געט רָאּפ יד רעטערב ףיוא ןעמואושעגרעבירַא ןדיא ןענייז .ףיט ןעוועג טשינ

 ,עסעװרָאב ,סעטָאּפַאל עגנַאל יד טימ ןכָארקעג ןענייז ךעלגניא .,סוגסיוא ןופ
 .םורַא רעסַאװ ןיא ןרעדנַא ןיא לסעג ןייא ןופ

 זיב קרַאמ םעד םורַא ךעלסעג-ןטייז יד ןוא קרַאמ ןופ ךעלזייה עלַא יד

 ןעזנָא טנָאקעג ןטסעב םוצ ןעמ טָאה סָאד .ןדיא טנױאווַאב ןבָאה ,ךריק רעד וצ

 רָאנ זיא שמש רעד יו ױזַא .גָאט ןגיד'תבש ןצנַאג ַא ןוא טכַאנרַאפ גָאטיירפ
 ןוא טכַאמרַאפ ךעלבלעוועג עלַא ךיז ןבָאה ,רעמַאה ןייז טימ ךעלסעג יד ךרודַא
 -רעטכייל עגיד'תבש ןטכײלסױרַא ןביוהעגנָא ןבָאה ךעלרעטצנעפ עניילק יד ןופ
 .טכיל-תבש טימ ךעל

 ןופ ןעגנַאפעג ,ןטימניא ןענַאטשעג זיא סמערוט ייווצ יד טימ ךריק יד

 זַא ,טניימעג טשרעוצ לאיחי רעניילק רעד טָאה יאדוװַא .ךעלביטש עשידיא

 ןופ טלעװ עצנַאג יד טײטשַאב ,לטעטש ןייז ןוא לסעג ןייז ןיא יװ טקנוּפ
 רעד ידכ ,ָאד רָאנ ייז ןענייז ? םייוג ָאד ךיוא ךָאד ןענייז סע ,יַא .ןדיא רעטיול

  צשרעדנַא ןוא ןשעלסיוא טכיל יד תבש ןדיא יד רַאפ לָאז קעשטַאמ רעטלַא

 זַא ,ןעזעגנייא רע טָאה רעבָא רעטעּפש .טשינ רָאט דיא ַא סָאװ ,ןָאט תוכאלמ
 לטעטש ןיא זיב טכידעג ןגיוצעג ךיז ןבָאה רעדלעפ יד .ױזַא טשינ זיא סע
 עטמיורעגפיוא-גיטכיצ ,עטייזרַאפ ,עטעּפָאקעגפיוא ,עטעברַאַאב רעדלעפ .ןײרַא
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 ךיז ןעיצ סָאװ ,רעדלעפ עלַא יד .יוט ןכעלטכַאנ ןופ ענעגָאװצעגסיױא ןוא
 ,רעטייוו ןוא רעטייוו ךָאנ ןוא ווָאקַאמ ףרָאד םוצ זיב ,ןסיורד סױרַא טייוו ,טייוו

 -שטַאק ,ןגעוו יד רעביא םורַא ןפיול רעניה .םייוג ןעניואוו רעדלעפ יד ףיוא --
 זנעג עסייוו ,רעזייה יד רעטניה ןענייז סָאװ ,ךעלרעסַאװ ןיא ךיז ןעקוט סעק

 ךיז ןערָאנ ,"ןסע טשינ רָאט דיא ַא סָאװ, ,יד ןוא ,עקנָאל רעד רעביא ןעילפ

 ןָא ייז ןעמוק ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ .בוטש רעשיא'יוג רעדעי רַאכ עטָאלב ןיא

 ןציילפרַאפ ןוא קרַאמ ןטימניא ּפָא ךיז ןלעטש ,דרעפ טימ ןוא רענעגעוו טימ
 ,םיריזח ןוא תומהב יד טימ ,דרעפ ןוא רענעגעוו יד טימ לטעטש עצנַאג סָאד
 ןזָאל ייז .ןייא ייז ןעמענ לטעטש עצנַאג סָאד .תופוע ןוא תואובת יד טימ
 םעד ןבָאה ייז ואוו ,ּפָארַא לסייו רעד וצ זיב ךעלטעג-רעטניה יד ןיא ךיז
 ןופ יירעשטיווק ַא ךיז טרעה גָאט ןצנַאג ַא .קרַאמ-ריזח ןוא קרַאמ-דרעפ
 ןעמושז ַא ,תופוע ןופ ײרעקַאװק ַא ,דרעפ ןופ ןעשזריה ַא ,"ס'רחא-רבד;

 ןפור ַא ,ןשטייב יד טימ ןלַאנק ַא ,עגנעמ-םירעיוּפ רעד ןופ ןעמורב ַא ןוא

 ןעלדנַאה ַא ,ךיז-ןעגניד ַא ,ןלעטשעג יד ייב רעבייוו ןופ ןעיירש ַא ,ןדיא ןופ

 -קרַאמ יד ןענייז סע ןעוו ,גָאטיײרפ ןוא גָאטסניד זיא סָאד .ןדיא-קרַאמ יד ןופ
 זיולב ,תופוע ןוא תואובת ןָא ןוא תומהב ןָא ,םייוג יד ,ייז ןעמוק גָאטנוז .געט

 ןוא ּפעק יד ייב ןדנוברַאפ ,טצוּפעגסיױא ןענייז סָאװ ,דרעפ ענייש ערעייז טימ

 טצוּפעגסיױא ךיוא ןענייז ןײלַא ייז .רעדנעב ענעיורטש טימ ןקע יד רעטנוא
 םורַא סיוא ךיז ןגייל ייז .לוויטש ענעטכוי יד ךיז ןליפ ץכעגעשזד טימ ןוא

 -לוש ןופ קעשטַאמ זַא ,לאיחי רעניילק רעד טעז לָאמסנעד .לָאשטשָאק םעד
 רעד ןוא ,ןײלַא טשינ זיא ,לטעטש ןופ יוג-תבש רעד זיא רעכלעוו ,לסעג

 ...ךעלביטש עשידיא יד ןופ ןעגנַאפעג ןוא ט'מותי'רַאפ טשינ טייטש לָאשטשָאק
 טשינ ייז טָאה רע .םייוג ןגעוו טכַארטרַאפ רעייז ךיז רע טָאה רעמוז םעד

 םייוג זַא ,טסואוועג ןיוש טָאה רע .חומ ןייז טימ ןעמענַאב גיטכיר טנָאקעג

 ,סנטשרע ,ןכַאז ייווצ בילוצ ןפַאשַאב טָאג טָאה םייוג זַא ,ןבָאה ןעמ ףֵרַאדַאב
 :גייצ ןדיישרַאפ ייז ןפיוקרַאפ ,ייז טימ ןעלדנַאה ןענָאק לָאז עמַאמ יד ידכ

 ףיוא ןענידרַאפ לָאז יז ידכ ,רעדנעב ןוא ךעלכיט רענילבול ,טנווייל ,ץיצ
 ךעלרעדירב ערעדנַא יד ןוא רע ןוא חרז:רכשי ןוא עטַאט רעד זַא ;הנויח
 .הרות רעגילייה רעד ןיא ןענרעל ןוא ןציז ןענָאק ןלָאז ןדיא ערעדנַא עלַא ןוא

 ייז ייב ןייז ןלָאז ןדיא ידכ ,םעד בילוצ ןבָאה ייז ןעמ ףרַאדַאב ,סנטייווצ ןוא
 ךיז ןדָאב ןטסעב ןטימניא ןטלַאה ןדיא ןעוו ,גָאטימכָאנ גָאטיײרּפ ...תולג ןיא
 ןביירט ןוא ,ןשטייב עגנַאל יד טימ ,םיצקש יד ייז ןלַאפַאב ,לסייוו רעד ןיא
 ןדעי ,רע ןוא .ןיירַא לטעטש םעד ןיא ץכעוטנָא ךעלקעּפ יד טימ עטעקַאנ ייז

 סָאװ ,ךַאמלעטס ןשיאיוג םעד רַאפ ןייגוצכרוד סיוא םיא טמוק סע ןעוו ,לָאמ
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 סָאװ ,טנוה רעזייב רעד זַא ,ץרַאה סָאד םיא טּפַאלק ,ייז רעביאנגעג טניואוו

 ןסײרּפָא טשינ ךיז לָאז ,רענעדנובעגנָא ןַא טױלּפ םעד רעטניה טרָאד טייטש
 ךַאמלעטס ןשיא'יוג ןופ טיױלּפ םעד רַאפ ,ןלַאּפַאב טשינ םיא ןוא טייק רעד ןופ

 טסקַאװ טױלּפ םעד רעטניה לייוו ,ןייגוצייברַאפ אקווד רעבָא םיא ךיז טסולג

 סָאװ ,ןטכורפ יילרע'לכ ףייר לדנטרעג םעד ןיא ןרעוו טייצ-רעמוז .לדנטרעג ַא

 ױזַא ןקעמש ייז .ןכַאמ וצ הכרב ַא רַאפ סָאװ ייז רעביא טשינ טסייוו ןעמ
 יד ךיז ןסיג טנעָאנ ױזַא .ןעז וצ ןייש ױזַא ןענייז ייז ,ןסקַאװ ייז ןעוו ,טוג

 ןעמולב יד זַא ,סױרַא סַאג רעד ףיױא לטױלּפ םעד רעביא רעבירַא רעמייב

 .דרע רעד וצ זיב ךיז ןגיונ ןוא סױרַא ןצרַאטש לדנטרעג ןופ תוריּפ יד ןוא
 ,לָאמ ןדעי רעבָא ,ןּפַאכנָא ייז ןוא ןקערטשוצסיוא טנַאה יד רָאנ ףרַאדַאב ןעמ
 גנורּפש ַא טנוה רעד טיג ,לטױלּפ ס'כַאמלעטס םוצ ךיז טרעטנעענרעד רע ןעוו

 רע ןוא ,קערש רַאפ ּפוצ ַא שזַא טיג ץרַאה סָאד ,טױלּפ טייז רענעי ןופ

 ,טפיולטנַא
 ךיז-ןדָאב םייב ןײלַא םיא ןּפַאכ ךעלגניא-םייוג יד ןעוו ,גָאטימכָאנ רעמוז

 ןענעגונַאב לָאמלייט ,רעסַאװ ןיא ץכעוטנָא ןייז ןיירַא ייז ןפרַאוװ ,לסייוו רעד ןיא

 : ןעיירש ןוא האּפ רעד ייב םיא ןעיצ טימ רָאנ ךיז ייז

 ?ן'סוטסירק טגיציירקעג וטסָאה סָאװרַאפ !קעדישז רעניילק ---

 לָאז רע זַא ,טשינ ךיוא טקנעדעג רע .זיא סָאד סָאװ טשינ טסייוו לאיחי
 ,שינעמוקּפָא ןַא רַאפ ןָא סָאד רע טמענ ."ן'סוטסירק טגיציירקעג , לָאמַא ןבָאה

 ךיוא זומ רע ןוא ,ךיילגוצ ןדיא עלַא טימ תולג ןיא זיא רע לייוו רעבירעד
 | ..ןטכירּפָא תולג

 ףיוא ,םימעט ייווצ יד בילוצ ןפַאשַאב טָאג טָאה םייוג זַא ,רע טסייוו = |

 חישמ זַא .םייוג ןענייז ייז סָאװ ,רַאפרעד ץ'טּפשמ ייז ןעמ טעװ טלעוו רענעי

 -נײרַא ןלעװ ןוא קירב רענרעזייא ןַא רעביא ןייג םייוג יד ןלעװ ,ןעמוק טעוו
 ,טשינ טסייוו רע .ןײגכרודַא ןלעוװ ןוא רענעריּפַאּפ ַא רעביא --- ןדיא יד ,ןלַאפ

 יז טָאה סָאװרַאפ רעבָא ...טשינ סיוועג .ןייטשפיוא םיתמה-תיחת ןלעוו ייז יצ

 ןרעװ ןריובעג טנָאקעג ,הלילח ,ךיוא ךָאד טלָאװ רע ? םייוג רַאפ ןפַאשַאב טָאג
 | ..יוג ַא

 ,ךייר ױזַא השעמ-תעשב זיא רע ןוא קנַאדעג םעד ןופ ּפָא ךיז טלסיירט רע

 :קוסּפ םעד הנוכ סיורג טימ רע טגָאז ןגרָאמירפ ןדעי .דיא ַא זיא רע סָאװ
 ",יוג ַא רַאפ טכַאמעג טשינ ךימ טסָאה וד סָאװ ,טָאג ,ןייז וטסלָאז טביולעג,
 ךימ טסָאה וד סָאװ ,רַאפרעד ,טָאג ,ןייז וטסלָאז טביולעג, :ךיוא טגָאז רע
 .ןפלעה טשינ ךיז ןעמ ןָאק השא ןַא ןָא ,אלימ *.בייוו ַא רַאפ טכַאמעג טשינ
 ןעועג טשינ טלעװ יד טלָאװ ייז ןָא ,טלעו רעד ףיוא רעבייוו ןייז ןזומ סע
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 שיילפ ,ןעמענ וצ הלח ,ןבָאה וצ רעדניק ,ןייז וצ םיגוויז גווזמ ידכ ,טלעוו ןייק

 ַא ןצנַאגניא ןבָאה ןוא ןענרעל טשינ ןפרַאד ייז ,עקַאט תמא .ןכַאמ וצ רשכ
 ,ןעמוק טעװ חישמ זַא ןוא ,ןדיא ךיוא ייז ןענייז ךָאד רעבָא .ןטרָאד תווצמ רָאּפ

 רענעמ יד ייב ןציז ייז ןלעוװ ןדע-ןג ןיא ,ןייטשפיוא םיתמה:תיחת ייז ןלעוװ
 ,םייוג יד ,ןפַאשַאב תושפנ עכעלקילגמוא יד טָאג טָאה סָאװרַאפ רעבָא .סנסופוצ
 ייז לָאז ןעמ ןוא ןגינייּפ ןדיא יד ןוא ןעניד טָאג ןדמערפ ַא ןזומ ןלָאז ייז ידכ
 אבה-םלוטל קלח ןייק ןלָאז ייז ןוא ןפָארטש טלעוו רעטייווצ רעד ףיוא רַאפרעד

 טָאה סָאװרַאפ ? םייוג ןענייז ייז זַא ,גידלוש ייז ןענייז סָאװ ...ז ןבָאה טשינ
 ...? ןפַאשַאב ןדיא רַאפ טלעוו עצנַאג יד טשינ טָאג

 :ןטַאט םעד טגערפעג ןוא ןגָארטרעביא טנָאקעג טשינ סע טָאה רע |
 רעניילק רעד טלַאפ -- 1 אבה-םלועל קלח ַא ךיוא ןבָאה םייוג ,עטַאט --

 .אישק:ץָאלק רעד טימ ןסע ןטימניא ןיירַא לסיש רעד ןיא לאיחי

 יד ןופ םיקידצ יד זַא ,ןבירשעג טייטש סע !טשינ ךָאנ סע טסייוו זד --
 ,אבה-םלועל קלח ַא ןבָאה טלעוו רעד ןופ רעקלעפ

 סעּפע ךיוא םייוג ענייז רַאפ טָאה רע זַא ,ןדירפוצ זיא לאיחי רעניילק רעד
 : רעטייוו טגָאז רע ןוא ,ןעגנודעגסיוא

 ? םיתמה-תיחת ןייטשפיוא ךיוא ייז ןלעװ ,ןעמוק טעװ חישמ זַא ןוא ---
 .ןדיא ןרעוו ןוא ןייז רייגמ רעירפ ךיז ןלעו עכלעוו ,יד ---
 ? טשינ סָאװ ,יד ןוא ---

 ןייק טשינ ךָאד ןענייז ייז ? םיתמה-תיחת ייז טמוק רעדיוו סָאװרַאפ --
 ! ןדיא

 רַאפ ייז טָאה םלוע-לש-ונובר רעד זַא ,גידלוש ייז ןענייז סָאװ רעבָא ---
 ,גידנליוו-טשינ ךַאז ַא טוט סָאװ רעד זַא ,ךָאד טגָאז ארמג יד 1 ןפַאשַאב םייוג

 רַאפרעד ,הריבע ןַא ןעוט ייז זַא ,טשינ ךָאד ןסייוו יז ,טשינרָאג םיא טמוק
 ,םייוג ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ייז לייוו

 .ןדיא ןרעוו טציא רעבָא ךָאד ןענָאק ייז .הטוש ַא עקַאט ךָאד וטסיב --
 ,ךָאד טייטש סע ןוא .ןשטנעמ וצ ןרָאװעג ןבעגעג ךָאד זיא הריחב יד םירָאוװו
 ןגָארטעגמורַא טשרע-וצ יז רע טָאה ,הרות יד ןבעגעג ןדיא יד טָאה טָאג ןעוו

 ,ןעמעננָא טלָאװעג טשינ יז טָאה רענייק רעבָא ,טלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד וצ
 טשינ ןבָאה ייז לייו רַאפרעד ,דיזמב םייוג ךָאד ייז ןענייז .ןדיא יד רָאנ
 זטשינ וטסייטשרַאפ סָאװרַאפ .הרות יד ןעמעננָא טלָאװעג

 ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ייז זַא ,גידלוש םייוג עגיטנייה ןענייז סָאװ רעבָא --
 --- ...*סָאד. ןרעוו ןריובעג טנָאקעג ,הלילח ,ךיוא ךָאד ןטלָאװ רימ .םייוג ןיוש
 .טרָאװ עכעלקערש סָאד ןגָאװצסױרַא ארומ לא'חי טָאה
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 רימ ,טסייה יו !ּפָאק ןטּפָאטשרַאפ ַא עקַאט ךָאד טסָאה ,גנוי רעבָארג --
 ןענייז תומשנ ערעזנוא !ייז יוו ןרעוװ ןפַאשַאב טנָאקעג ,הלילח .,ךיוא ןטלָאװ

 השענא, :ןגירשעגטימ ךָאד ןבָאה רימ .יניס גרַאב ןפיוא ןענַאטשעג ךָאד
 .הלילח ,רימ ןטלָאװ ױזַא יו .ןבעגעג הרות יד ןדיא טָאה ןעמ ןעוו ,"עמשנו

 ..ייז יו ,ןרעוו ןריובעג טנַאקעג

 טשינ ,דיא ַא יו טקנוּפ רע זיא ,רייגמ ךיז זיא יוג ַא ןעוו רעבָא --

 1 יניס גרַאב ןפיוא ןענַאטשעג טשינ זיא רע שטָאכ ,עטַאט ,רָאװ

 לייוו רַאפרעד ,םחרמ םיא ףיוא ךיז זיא םלוע-לש'ונובר רעד לייוו --

 .ןויסנ ןסיורג ַא סיוא רע טייטש ,רייגמ ךיז זיא יוג ַא ןעוו

 רע ויא ,רייגמ ךיז זיא יוג ַא ןעוו זַא ,רשכה ַא ןטַאט ןופ ןעמוקַאבסױרַא
 טשינ זיא המשנ ןייז שטָאכ ,םיתמה-תיחת ףיוא טייטש ןוא דיא ַא יז ךיילג

 סָאװ ,לקיטש ַא רעמוז םעד ןָאטעגּפָא רע טָאה ,יניס גרַאב ןפיוא ןענַאטשעג
 -עג טָאה קילג ַא .ןעגנערבמוא לטעטש עצנַאג סָאד ,הלילח ,טנָאקעג טָאה

 טָאה לאיחי רעניילק רעד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה םייוג יד סָאװ ,ןפָארט

 ןעמוקענּפָא רָאנ ןעמ זיא .השרד ןייז וצ טרעהעגוצ טשינ ךיז ןוא טגָאזעג ייז
 ..הֹאּפ ןייא טימ רַאפרעד טלָאצַאב רָאנ טָאה גנוי רעד ןיילַא ןוא קערש טימ

 : ןעוועג יױזַא זיא השעמ יד

 םורַא ןעגנַאגעג רָאנ *ייז. ןענייז ,גָאטשרענָאד םענירג ןיא ,רָאי עלַא

 םייב ,שזטסימרוב םייב ךיז טלעטשענּפָא .לסעג ןשיא'יוג ןיא ,קרַאמ םעד

 טלעטשעגפיוא ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד ייב ,רעקעב םייב ןוא רעלייק ןשיאייוג

 רעד ,שזטסימרוב רעד .ןעגנָאהַאב ןעגנַאהרָאפ טימ ןוא סנירג טימ סעקדוב

 זױהטָאר םייב קרַאמ לייט םעד ןיא טניואוועג ןבָאה רעקעב רעד ןוא רעלייק

 דעלביטש ערעייז ןיא ןסָאלשעגּפָא טַאהעג ןדיא ךיז ןבָאה .לסעג ןשיא'יוג ןיא
 סָאװ ,ןדיא יד ,תמא .ןיוש ןוא --- גָאט םעד רעביא ךעלסעג עשידיא יד ןיא

 יד רעבָא ,שינעּפַאלקצרַאה גָאט םעד טַאהעג ןבָאה ,קרַאמ ןיא טניואוועג ןבָאה

 םעד ןייא-טלַאפ רָאי סָאד .ןרָאװעג לוצינ ןענייז ךעלסעג עשידיא יד ןופ ןדיא

 -- ,.לסעג ריא ןיא רעביאנגעג ן'הקבר ייב טניואוו סָאװ ,ךַאמלעטס ןשיא'יוג

 ,רעלייק ןוא רעקעב ןפיוא טקוקרַאפ ךַאמלעטס רעד ךיז טָאה ,קילגמוא ריא וצ

 עקדוב ַא טלעטשעגפיוא לדנטרעג ןופ טױלּפ םעד רַאפ ךיוא רָאי סָאד ןוא --

 .ןעגנַאהרָאפ ןוא סנירג טימ
 ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ,םעלַא ןופ ןסיוו וצ עװַאקישט זיא רעכלעוו ,לאיחי

 -נגעג ס'כַאמלעטס םוצ ןקוקוצרעבירַא טַאהעג קשח קרַאטש טָאה ,טלעװ רעד

 רָאט דיא ַא זַא ,רעבָא טסייוו רע .ךיז טוט ןטרָאד סָאװ ,ןעז וצ ידכ ,רעביא

 ןעװַארּפ ייז סָאװ ,םייוג יד אנקמ וליפַא רע זיא ץרַאה ןיא .ןקוקניהַא טשינ
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 ,תוישק עלַא טנעקעג ןיוש רעבָא טָאה רע .טָאג רעייז טימ ןדַארַאּפ עכלעזַא
 :ץורית םענייא םעד טימ ןרעפטנערַאפ ,ץרַאה שידיא ַא ןיא ףיוא ןעייטש סָאװ

 תוריּפ טימ לדנטרעג ַא ךַאמלעטס רעד טָאה רעבירעד *.תולג ןיא ןענייז ןדיא;
 יז שטָאכ ,ןדיא רעביא הלשממ יד םייוג יד ןבָאה רעבירעד ;טשינ ייז ןוא
 ןוא טרעדנואוועג רעמ טשינ ךיז טָאה רע .טָאג ןגיטכיר םוצ טשינ ןעניד
 ַאזַא טימ םיבוט-םימי ערעייז ןעװַארּפ םייוג יד סָאװ ,ןעוועג טכער םיא זיא סע

 ןלעו -- ןעמוק טעװ חישמ ןעוו ,רעבָא רַאפרעד ...טשינ ןדיא ןוא דַארַאּפ
 .+! ןעז לָאמסנעד רימ

 -סיוא ךַאמלעטס םייב טרָאד ןעמונעג ךיז טָאה'מ טניז ,ןָא-ןגרָאמירפ ןופ

 ,ןענַאוװיד ןוא ןעמולב טימ ,סנירג ןוא גנַאהרָאפ ַא טימ עקדוב ענירג יד ןצוּפוצ

 רעדיילק עסייוו יד ןיא תולכ-עסקיש יד לטסעג ןיא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה סע טניז
 יד רעביא רעדנעב עסייוו יד טימ ןעגנוי עשיא'יוג יד ןוא ,ןלַאואוו יד טימ

 .עטיוט ַא ,קערש ןייא ןיא ןעגנַאגעגמורַא הקבר זיא ,סמערָא ןוא סעּפַאילק
 ןוא ,הלילח ,הפרש ַא וצ יו ,ןעגנילק וצ ףיוא טשינ טרעה קָאלג-ןכריק רעד

 רעד .טימעג ס'הקבר ןיא ורמוא ןוא קערש ַא ןָא-טגָאי גנַאלקעגירעקעלג סָאד

 לָאמַא .םינּפ םענעלַאפעגנייא םענעקורט-רעדעל ריא ףיוא ךיז טרעדנע רילָאק
 ,טנעה יד ןכערב ןייא ןיא ךיז טלַאה יז .לעג --- לָאמַא ,סייוו סע טרעוו

 -רַאפ ךיוא ךַאמלעטס םעד ךיז טָאה קילגמוא ןיימ ףיוא ! רימ זיא ייוו ---
 .עקדוב ענירג ַא טסולג

 סעקטַאמש טקעטשעגניײרַא ייז ,"ןבלַאװש, עריא טלמַאזעגפיונוצ טָאה יז

 םעד טימ לָאשטשַָאק ןופ ןעגנילק סָאד ןרעה טשינ ןלָאז ייז זַא ,ןרעיוא יד ןיא

 ,ךעלּפעק עטּפָאטשרַאפ ןייק ןעמוקַאב טשינ םעד בילוצ ןלָאז ייז ידכ ,ןעגניז
 ףיוא טקַאהרַאפ בלעוועג ןופ ןריט יד ,בוטש רעד ןיא ייז טימ ךיז טכַאמרַאפ
 : ןצכערק ןייא ןיא ןטלַאהעג ןוא לטייק םעד

 !למיה ןיא עטַאט ,ןפולּפָא טוג רָאנ סע לָאז יאוולה ---

 רדח ןיא ןעגנַאגעג טשינ גָאט םעד ןיא זיא סָאװ ,לאיחי רעניילק רעד

 סָאד ןײגכרודַא טַאהעג ארומ גָאט םעד טָאה דניק שידיא ַא לייוו ,ןיײרַא
 רעד ןוא השמ-ךורב) ןבעל ןטימ ןעוװעג טלעטשעגנייא זיא רע לייוו ,לסעג

 ןיוש עקַאט ןענייז ןוא ןײרַא לביטש ןיא קעװַא גָאטרַאפ ןיוש ןענייז רוכב

 רעד ייב ןענַאטשעג זיא ,(ןגידנע ךיז טעװ ?ץכעייג , סָאד זיב ,ןבילבעג טרָאד
 -ניא ךיז טוט סע סָאװ ,טקוקעגסױרַא טלַאּפש םעד ךרוד ןוא ריט-בלעוועג

 ,הלילח ,טעװ רע זַא ,טנָאמרעד עמַאמ יד םיא טָאה לָאמנייא טשינ .ןסיורד

 ,ּפָאק ןטּפָאטשרַאפ ַא ןגירק ןוא ,"לזיוי, םעד ןעז טעװ רע ןעוו .ןרעװ דנילב
 ַא זיא סע זַא ,טסואוועג עקַאט טָאה לאיחי .טַאהעג ןיוש םיא טָאה רע סָאװ
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 -עג םיא זיא *לזיוי, םעד ןיא טשינ רעבָא .םלצ םעד ןעז וצ הריבע עסיורג

 -עג ןבָאה סָאװ ,םייוג יד וצ ןדערסױרַא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .ןעגנַאג

 : ןייג ןייא ןיא ןסיורדניא ןטלַאה

 ןייטשפיוא ריא טעוװ ,טמוק חישמ רעדייא ,רייגמ ךייא טייז רעדניוושעג ---

 ! םיתמה-תיחת

 ןײגקעװַא טשינ טסעװ 1 ןכַאמ ךעלקילגמוא ךימ ,וטסליװ סָאװ !לאיחי --

 טּפַאכעגנָא עמַאמ יד םיא טָאה --- !ן'תיממ זנוא ךָאד ןלעװ ייז ? ריט רעד ןופ

 -- ,טליטשעג ערענעלק סָאד יז טָאה רעטייווצ רעד טימ --- ,טנַאה ןייא טימ

 | .ריט רעד ןופ טּפעלשעגקעװַא םיא ןוא

 "קעװַא עמַאמ יד םיא טָאה סָאװירָאנ טָא .טניוו ַא יו זיא לאיחי רָאנ

 םעד ךרוד סױרַא טקוק ,ריט רעד ייב רעדיוװ ןיוש רע זיא טָא ןוא ,טרַאשעג

 ןעמ ןוא ךיז טּפוטש ןעמ ,ןָא ןעמוק ןשטנעמ סעגנעמ יװ ,טעז רע .טלַאּפש

 ָאד ןענייז סע זָא ,טסואוועג טשינרָאג טָאה רע .סעיוג ןוא םייוג ,ךיז טסיוטש

 ייב סעּפעי ןּפעלש רעדיילק-הלכ ןיא סעסקיש .טלעוװ רעד ףיוא םייוג ליפיוזַא

 רע טעז םלצ םעד .סיוא ךיז ןשעל ןוא ןָא ךיז ןדניצ רעטכיל ןוא ,רעדנעב

 עסייוו רעדיו ןוא .ןעז ךָאד ןעמ געמ ןשטנעמ רעבָא ,ןעז טשינ ליוו רע ,טשינ

 עשרעױּפ ליפ ױזַא .לוויטש עשרעױוּפ ןוא טכיל ןוא ןעמולב טימ סעסקיש

 ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,בוטש ַא יװ ,גנע טרעװ טלעוו יד שזַא !לוויטש

 -וצ יירשעג גידנעשטיווק ַא טימ גנַאזעג ַא ןוא ...ןשטנעמ ליפוצ טילפעגנָא

 עלַא םירָאװ .ןעשעג טזומעג סעּפע טָאה טציא !ַאש .טשימעגסיוא ןעמַאז

 וצ ןטרָאד ןופ ךיז ןעיצ רעדנעב עסייוו ןוא .ןיירַא ןטימניא טרָאד ךיז ןּפוטש

 + .ןעמולב ןוא רעדנעב עסייוז ,ןסייוו ןיא סעסקיש יד

 ןייז ריא טעװ ,טמוק חישמ רעדייא ,רעדניוושעג רייגמ ךייא טייז ---

 ! רייגמ ךייא טייז ,רעדניוושעג .דלַאב טמוק חישמ .ןדיא טימ ךיילג

 קעװַא ייג !? ןכַאמ-בורח טָאטש יד ,ןטכעשסיוא זנוא טסליוו ! לאיחי ---

 !ןרעהרעד ךיד ךָאד ןלעוװ ייז !ריט רעד ןופ

 טגיאורַאב -- ,ליטשרעדניא ךָאד דער ךיא .טשינ ךימ ךָאד ןרעה ייז ---

 | .עמַאמ ענעקָארשרעד ןוא ענענָאטרַאפ יד לאיחי

 ןיא ןקיוּפ ַא רָאנ ךיז טרעה סע .ןסיורדנופ ליטש ץלַא טרעוו לָאמַאטימ

 רעטיצ ַא .ָאכע גידנגָאזנָא-סטכעלש ַא יװ ,ּפָא טגָאלש קיוּפ רעדעי .קיױּפ ַא

 רעד ייב ריא ןבעל ךיז ןבָאה סָאװ ,עניילק יד ךיוא ױזַא ן'הקבר םורַא טמענ

 עניילק ס'לאיחי רָאנ .טעשטרָאקעגנייא בוטש-בלעוועג רעלעקנוט רעד ןיא ךיק

 טָאה סָאװ ,ןעזרעד גנולצולּפ סעּפע טָאה רע םירָאװ .טלַאּפש ןיא ןגיל ןגיוא

 םעד ןעז טלָאװעג טשינ טָאה רע ,ןיינ .טלסיירטעגפיוא ןוא טרעטיצרעד םיא
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 רע טָאה סצרַאװש סעּפע ףיוא רָאנ ,ךיוא ןעזעג טשינ םיא טָאה רע ןוא םלצ

 בייל ןופ ,ןרונש ןיא טעטנעּפעגניײא ,שיילפ-ןשטנעמ ,בייל-ןשטנעמ ַא ןעזרעד

 טָאה טולב םעד רעביא ןוא בייל-ךשטנעט ןטעקַאנ םעד רעביא ןוא ,טולב טניר
 ..תויתוא עגיד'שדוק-ןושל ןעזרעד רע

 ױזַא םיא ןבָאה טולב סָאד ןוא קירטש ןיא טעטנעּפעג בייל-ןשטנעמ סָאד

 .תויתוא עגיד'שדוק:ןושל יד ןקָארשעג םיא ןבָאה רעמכָאנ רעבָא ,ןקָארשרעד
 -ַאב טשינ לאיחי ךיז ןָאק -- !תויתוא עגילייה ! תויתוא ,ייוו יוא ---

 ,םענעעזעג םעד רעביא ןּפַאכ וצ םעטָא טייצ ךָאנ טָאה רע רעדייא ןוא .ןגיאור

 עטעשָאלפעצ יד טימ ,לאיחי ןוא ףױא-לַארּפ ַא לבלעוועג ןופ ןריט יד ךיז ןביג

 עגנעמ רעד ףיוא ףױרַא ךיילג סױרַא-לָאפ ַא טיג ,תוציצ עגידנעילפ ןוא תואּפ

 ,םירעיוּפ
 יװ ,ןעמורב ַא ,גנוגעווַאב עפיט עליטש ַא טרעהרעד ךיז טָאה ןסיורדנופ

 -טשינ ןוא ,םענורב ןפיט ַא ןיא ןיײרַא טלַאפ ןייטש ַא ןעוו ,ךיז טרעהרעד סע
 םעד ןעמענרַאפ וצ ּטָא טרָאװ ןעמ ןוא םעטָא םעד ןייא ןעמ טלַאה גידנליוו

 וצ טרַאװעגּפָא ןענירעד הקבר טָאה ױזַא ,טנורגּפָא ןפיוא ןייטש ןופ ּפַאלק
 סע .ןעיירש וצ ןסעגרַאפ וליפַא יז טָאה טסגנַא ןוא קעױש רַאפ .סעּפע ןרעה

 ןבָאה ןשטנעמ .טרעהרעד סעּפע טָאה יז זיב ,עלייוו עגנַאל ַא טרעיודעג טָאה
 :עכָאטַאמוס ַא ןעוועג זיא טונימ ַא ףיוא .ןגירשעג סעּפע טָאה עיוג ַא ,טדערעג

 .ןרָאװעג ליטש ץלַא רעדיוו זיא ךָאנרעד

 טציא טשרע .ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןענַאטשרַאפ הקבר טָאה טציא טשרע
 זיא שטיווק ןדליוו ַא טימ */ ןריולרַאפ ןענייז רימ, :ןעיירש טנָאקעג יז טָאה

 :ריט רענעפָא רעד וצ וצ יז

 1! לאיחי --
 -רָאב ַא ,לאיחי יוז ,ןעזרעד יז טָאה ץילב ַא ןופ טייקדניוושעג רעד טימ

 עסַאמ-םירעױוּפ ַא ןופ ּפעק יד רעביא ךיז טגָארט ,תוציצ יד טימ ,רעסעוו

 ןיא קירוצ ןײרַא פוטש ַא ןבעגעג רעוװ יז טָאה דלַאב .סעסקיש עסייוו טימ
 .ריא רעביא ןריט-בלעוועג יד ןסיורדנופ טקַאהרַאפ ,לבלשוועג

 ,טרעהעג הקבר טָאה -- !ןסוטסירק טגינייּפרַאפ ןבָטה סָאװ ,יד --
 ! ריא וצ זיא ייוו ,ןריולרַאפ זיא גנוי רעד .סיוא ץלַא ןיוש זיא טציא ,ונ

 ריא רעטניה .ריט רעד וצ וצ קירוצ רעדיוו דלַאב רעבָא זיא הקבר
 סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה יז .ןייועג ַא טנפעעג רעדניק ערענעלק יד ןבָאה

 טימ יז ךיוא זַא ,טרַאװעג יז טָאה טציא .,ןלַאפרַאפ ןיוש זיא לאיחי .ןָאט וצ
 יז זיא גנושימעצ ןופ .ןלַאפרַאפ ןרעװ ןלָאז רעדניק עניילק עגירעביא יד

 ריא ןענייז סיפ יד .טנעה עטגיילרַאפ טימ בלעוועג ןטימ ןיא ןייטש ןבילבעג
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 טשינ רָאט יז רָאנ .קילבנגיוא ןדעי טלַאפ יז זַא ,טליפ יז .ןרָאװעג רעווש
 { ןייצ יד טימ ןּפַאלק ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה יז .ןלַאפ

 !ןריולרַאפ רימ ןענייז טציא !ןריולרַאפ רימ ןענייז טציא ---
 ןפרָאװעג ןוא ןריט יד ףױא-לַארּפ ַא ,סיר ַא ןבעגעג ךיז יז טָאה גנולצולּפ

 : עסַאמ רענערָאװעג-טרעוװילגרַאפ רעד וצ ןסיורדניא ךיז
 ..! גידלוש טשינ זיא לגניא סָאד !תונמחר טָאה !ןשטנעמ עטוג --
 ,ןרעיוא עריא ןיא טגָאזעגנָא הרושב עטוג ַא ןענייוו טנַאקַאב ַא טָאה דלַאב

 -הציצ םענעסירעצ ַא טימ ,רעטיוט ַא יו ,רעכיילב ַא ,רעגידנעשטיווק ַא ,לאיתי
 לבלעוועג ןיא קירוצ עגנעמ רעד ןופ ּפעק יד רעביא ןגיולפעג זיא ,תופנכ
 ריא ןוא ןיירַא ץרַאה ןיא ץעז ןקרַאטש ַא ןבעגעג ריא טָאה רעצימיא .ןײרַא

 ,גידעבעל יצ ,טיוט יצ גידנסיוו טשינ .סמערָא יד ןיא ן'לאיחי ןפרָאװעגנײרַא

 ףיוא ּפַאלקרַאפ ַא ןוא בלעוועג ןיא קירוצ ןירַא פוטש ַא ןבעגעג יז ןעמ טָאה

 ,ןעמורב גידרעזייב ַא ןסיורדנופ טרעהרעד טָאה יז .ןריט-בלעוועג יד ריא
 -מוא : בלעוועג ןופ ןריט יד ףיוא טּפַאלקעג ךייט רעגידנשיור ַא יו טָאה סָאװ
 4 רעדרעמ-סוטסירק !עגיביולג

 ןטלַאהעג קערש ןופ ךיז טָאה יז ןוא טמַאלפעג רעייפ ַא טָאה ריא םורַא
 טלײטשרַאפ ...טעב ןרעטנוא ןטלַאהַאבסיױא לגניא סָאד .ןעװעטַאר ןייא ןיא
 | ..סעטַאמש טימ

 ריא םיא טָאה ןעמ דנַאטשוצ ַא רַאפ סָאװ ןיא טסואוועג טשינ טָאה יז
 קערש ערעטנעענ ַא םירָאװ ,רעבירעד טרעלקעג טשינ טָאה .ןבעגעגקירוצ
 ןלַארּפ טונימ עדעי זַא ,טניימעג טָאה יז .ןעמונעגוצ םישוח עלַא עריא טָאה
 ףיוא סעילַאװכ ענייז טימ ןָא-טּפַאלק סָאװ ,םי רעד ןוא ףיוא ןריט יד ףיז
 ..ןגָארטרַאפ ץלַא ןוא לביטש ריא ןיא ןיײרַא-סָאג ַא ןבעג ךיז טעװ ,ריט ריא

 יד ןגױצעגנָא טָאה ןסיורדניא .טייצ לקיטש ַא ןעגנַאגעגכרוד זיא סע
 עריא ןוא יז ןטױט ןעמוקעג טשינ זיא רענייק .סַאג רעדנַא ןַא ןיא עיסעצָארּפ
 םעד טימ ןָאטעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןקוקוצכָאנ טגַאװעג ךיז יז טָאה .רעדניק

 יז ןבָאה עקילַאק ַא רַאפ .קערש טימ ןעמוקענּפָא !ןעקנַאד וצ טָאג .גנוי

 ,ןסירעגסיוא-בלַאה הֹאּפ ַא ןסיורדניא רעוו םיא טָאה סע .טכַאמעג טשינ םיא
 ןלערק שטייב ַא טימ םיא טָאה עסקיש ַא ...רעסעמ ַא טימ ןטינשעגּפָא-בלַאה
 ,טַאהעג סנכייצ גנַאל-טייצ ַא טָאה רע ןכלעוו ןופ ,ןבעגעג ץימש ַא םינּפ ןרעביא

 תבש טָאה בר רעד .ןטעבעגרעביא חלג םעד ןבָאה טָאטש רעד ןופ ינּפ יד
 ,ןריולרַאפ טָאה רע סָאװ ,האּפ רעד ץוח ַא טָאה לאיחי .ןשטנעב-למוג ןסייהעג
 קפלש ,ץרַאה ןיא טָאג טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עלַא ןופ ןוא ,דמלמ ןופ ,ןטַאט ןופ

 .ןעמוקַאב ּפעלק ןוא
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 זיא ,גָאטיײװ םעד ןופ רעמכָאנ ,ןּפײנק יד ןוא ּפעלק יד ןופ רעמכָאנ רָאנ

 טָאה ,השמיךורב ,עטַאט רעד ...האּפ רענעריולרַאפ רעד ןופ עדנַאש יד ןעוועג
 .לביטש ןיא ךיז ןזייװַאב וצ םיא טימ טמעשעג ךיז

 רעד ןָא ןעזעג שיט-תבש םייב טכַאנוצ-גָאטיירפ םיא טָאה עמַאמ יד זַא ןוא

 טימ ,גילעזטייל טָאה יז ..ץרַאה ןיא ןבעגעג ךָאטש ַא ריא סע טָאה ,הֹאּפ

 ןוא ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ ןוא טגײלעגפױרַא םיא ףיוא טנַאה יד ,תונמחר
 : ךיז וצ טמורבעג

 .?ןרעוו ריד ןופ טעװ סָאװ ,יוא ---



 9 לטיּפַאק

 ?מיה ןיא רבח ַא ךיז טכַאמ לאיזי

 ןוא ןייגוצפיורַא למיה ןפיוא טסולגעג ן'לאיחי גידנעטש ךיז טָאה סע

 רעבָא ןעמ ןָאק ױזַא יו .ןביוא ךיז טוט סע סָאװ ,םעלַא ןגעוו ןרעוו ריואוועג

 ןעייטש סיפ ענייז סָאװ ,רעטייל םעד ךרוד רָאנ ןדייס ? ןייגפיױרַא למיה ןיא

 טָאה וניבָא-בקעי סָאװ ,למיה ןיא טכיירגרעד ץיּפש ןייז ןוא דרע רעד ףיוא

 ןגיטכענ ןוא וניבָא-בקעי יװ קידצ ַאזַא ןייז ךָאד ןעמ זומ .םולח ןיא ןעזעג

 ךָאד ךיא .רעטייל רעד טייטש'ס ואוו ,לא-תיב ןיא טרָא ןגילייה םעד ףיוא

 .למיה ןפיוא ןגירקפיורַא טנָאקעג טשינ לאיחי ךיז טָאה ,טוג טשינ עקַאט

 -סיוא קינעש ןפיוא רעדורב ןייז טימ ןגעלעג זיא רע יװ ,טכַאנ יד רָאנ

 טימ השעמ יד ןכַאמ טכערוצ טנָאקעג טשינ ךיז ייב ץלַא טָאה ןוא טעבעג
 ףָאלש ןיא םיא ךיז טָאה ,רעבירעד ןעוועג גירעיורט רעייז זיא ןוא ן'חישמ

 טָאה וניבָא-בקעי סָאװ ,רעטייל םעד ןבעל ךיז טניפעג רע זַא ,ןזיוועגסיוא

 ףױרַא עּפַארד ַא לאיחי ךיז טיג ,טכַארטעג גנַאל טשינ ןוא .םולח ןיא ןעזעג

 קירוצ ןוא ןּפַאכ טשינ םיא לָאז ןעמ ידכ ,ןעלּפַאטש יד רעביא לענש טפיול ןוא

 ,טשינרָאג טעז ןוא למיה ןיא ןיוש ךיז רע טניפעג לָאמַאטימ .,ןפרַאװּפָארַא
 עגידנעשטשילב-גיטכיל ,םיחטש עגנַאל ,עטיירב ,ןעלמיה ןוא ןעלמיה רָאנ

 -למיה דניוושעג טפיול רֶע ןוא ,ןגעװַאב ןייא ןיא ךיז ןטלַאה עכלעוו ,רעדלעפ

 םענייק ,טשינ שפנ ןייק ,טשינ ךאלמ ןייק טעז רע --- ,סיוא-למיה ןוא ןייא

 ,ןגירק וצ ארומ ןָא ןיוש טביוה רע .למיה ןוא למיה זיולב רָאנ ,רעמ טשינ

 ןיוש ליוװ ןוא ,ןעלמיה יד ןשיװצ ןעשזדנָאלברַאפ טשינ ךיז לָאז רע זַא ,לאיחי
 א ןגעקנַא םיא טמוק ,קוק ַא רע טיג לָאמַאטימ .רעטייל םוצ ןפיולקירוצ
 ןוא עלעקטָאּפַאק ןסעלטַא סייוו ןייש ַאזַא ןיא ,ןרָאי ענייז ןיא לגניא ַא ,ךאלמ

 לָאמנייק ךָאנ טָאה רע סָאװ ,ךעל'תואיּפ עטיירדעג ,ענייש עכלעזַא ןוא ,לּפַאק ַא
 .ןעזעג טשינ

 ךיז טָאה ןוא האיּפ רענעטינשעגפָא ןייז רַאפ טמעשרַאפ ךיז טָאה לאיחי

 ,ןקרעמַאב טשינ יז לָאז ךאלמ-לגניא רעד ידכ ,טנַאה רעד טימ טלעטשרַאפ יז

 ,םוק ַא ןוא ילפ ַא ,םיא ייב ןיוש זיא ךאלמ-לגניא רעד ,ןעװ-סָאװ רעדייא ןוא
 טימ םיא וצ טגָאז רָאנ ,םכילע-םולש ףיוא טנַאה יד ן'לאיחי טשינ טיג רע
 : רעזייבעג סיורג

 -עג טייטש סע סָאװ ,טשינ ןעד וטסייו ? ָאד וטסוט סָאװ ,םדָא-זב --
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 י "רעדניק-ןשטנעמ יד וצ דרע יד ,טָאג וצ ןעלמיה יד --- ןעלמיה יד, : ןבירש

 ןשטנעמ ןייק רָאפ טשינ ,םיכאלמ רַאפ רָאנ זיא ָאד

 טגעמ ריא זַא זדרע רעד ףיוא ּפָארַא ריא טמוק סָאװרַאפ ,יױזַא ביוא ---

 -- ,למיה ןיא ןעמוק רעדניק-ןשטנעמ יד ןגעמ ,דרע רעד ףיוא ןעמוקּפָארַא

 .לאיחי טגָאז

 וצ טגָאז ןוא רעפטנע םעד ןופ טריוװרַאפ טונימ ַא ל'כאלמ סָאד טייטש

 : ן'לאיחי

 קעװַא טייהרעדניוושעג ריד ייג .ךַאז ןייק ןופ ןסיוו טשינ ליוו ךיא --

 "על ןייק זַא ,טשינ ןעד וטסייו .שמש ךאלמ םעד ףור ךיא רעדייא ,ןענַאד ןופ

 ,ןײלַא רעגיצנייא-ןייא רָאנ ,ןייגפורַא למיה ןפיוא טשינ ןָאק שטנעמ רעגידעב

 ! איבנה והילא
 יד ןעגנערב ןוא ףױרַא למיה ןיא טכַאנ עדעי ןעייג ןדיא-עטוג יאמלה ---

 ? תוליפת ס'נדיא
 .ל'כאלמ סָאד טגָאז -- ,דיא-רעטוג ןייק טשינ רעבָא ךָאד וטסיב --

 לאיתי ּפָא םיא טרעפטנע -- ,רעטוג ַא טָאג רַאפרעד רעבָא ךָאד זיא --

 טקנוּפ ָאד ןיב ךיא זַא ,ןייז ןסיוו טסלָאז וד ןוא -- .ארומ ןייק טימ טשינרַאג

 ןיימ ןוא ,לקינייא ןַא ס'וניבָא-םהרבא ,דיא ַא ןיב ךיא .וד יװ ונרומ ַאזַא

 ןוא .הרות יד ןעוועג-לבקמ טָאה ןוא יניס גרַאב ןפיוא ןענַאטשעג זיא המשנ

 לייוו ,תווצמ ןופ רוטּפ טסיב וד סָאװ ,וד יו טשינ ,תווצמ עלַא םייקמ ןיב ךיא
 ,תוציצ גָארט ךיא ,עז ,ַאנ !זייוו ,אברדא ?וטסגָארט תוציצ .ךאלמ ַא טסיב וד

 .תופנכ-עברא ענייז לאיחי םיא טזייווַאב ---
 טייטש ,ןכַאמ םיא ןגעג טשינרָאג ןָאק רע זַא ,ןעזעג ל'כאלמ סָאד ךָאד טָאה

 :לייוו ַא ךָאנ ן'לאיחי וצ טגָאז ןוא טרעלקרַאפ ,ל'כאלמ סַאד ,רע
 ? וטסכוז ןעמעוו ,םדָאיזב ,זיא --

 לאיחי טגָאז --- ! םכילע-םולש ןבעג וצ ןסעגרַאפ רימ וטסָאה לכ-םדוק --
 ,טנַאה יד סיוא םיא טקערטש ןוא

 ,ןרירנָא ךיד לעוו ךיא זַא םירָאװ ,טנַאה יד ןבעג טשינ ריד ןָאק ךיא --

 .ןרעו טנערברַאפ וטסעוו

 ףיוא ּפָא-טערט ַא רע טיג ,רעייפ טימ ךָאד ךיז טליּפש רע זַא ,לאיחי טעז

 : קירוצ

 למיה ןיא ןעמוקעגפיורַא ןיב ךיא .םכילע-םולש ןָא ןייז ןיוש לָאז ,ונ --

 .ףיוא ךיז טלַאה חישמ ואוו ,*רופצ-ןק, םעד ןעז ליוו ךיא לייוו .ןיײרַא
 ?ןץ'חישמ וטספרַאדַאב סָאװ ---

 .ןגערפ וצ סָאװ סעּפע םיא בָאה ךיא --
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 .'חישמ ןעז ןענָאק םינדמל עסיורג רָאנ !סעּפע וטסנָאק ןענרעל ---

 .טמעשרַאפ לאיחי טגָאז --- ,לסיב ַא רָאנ ,ךס ןייק טשינ --
 .ץחישמ ןעז ןענָאק עמורפ רָאנ םירָאװ ?וטסיב לגניא םורפ ַא ןוא --

 ,טינ ךימ טזָאל סָאװ ,ערה-רצי ַא בָאה ךיא רָאנ ,םורפ ןייז ליוו ךיא ---
 וטסנָאק ,ערהירצי ןייק טשינ טסָאה וד ,ליואוו זיא ריד --- .לאיחי טגָאז --

 : ,ךאלמ רעמורפ ַא ןייז
 ערה-רצי םעד טסעוװ וד ןעוו : רעליואוו ריד ךָאד זיא רעבָא רַאפרעד --

 -רצי ַא טַאהעג ךיא טלָאװ יאוולה .סיורג רעייז רכש ןייד ךָאד זיא ,ןייז-חצנמ
 ,האנק ןָא טשינ ן'לאיחי וצ ל'כאלמ סָאד טגָאז -- ,ערה

 { םיא וצ טגָאז ןוא ל'כאלמ ןפיוא ןגָארקעג תונמחר לאיחי טָאה
 ןייק טשינ ,ךאלמ ַא טסיב וד סָאװ ,רעליואוו זיא ריד  .ייג ,ןיוש ייג ---

 רָאנ טסליוו וד ליפיוו םורפ ןוא טוג ןייז טסנָאק וד .ךיא יוװ שטנעמ רעגידניז
 .ןײלַא

 תווצמ ןייק ןייז-םייקמ טשינ ךָאד ןָאק ךיא ,סױרַא רעבָא טמוק סָאװ
 -- .,וד יו אבה-םלועל קלח ןייק ןבָאה טשינ רַאפרעד לע ךיא ןוא ? וד יו

 .ל'באלמ סָאד טגָאז
 -- .הווצמ ַא ןייז-םייקמ גָאט ןדעי ריד רַאפ לעװ ךיא ,סָאװ וטסייוו --

 .ךאלמ םוצ לאיחי טגָאז

 : ץלאיחי וצ טגָאז ןוא ךעליירפ רעייז ל'כאלמ סָאד טרעוו
 וד ןוא --- ּפָא ךיד ךיא זָאל ,לגניא טוג ַא טסיב וד זַא ,ךָאד ךיא עז --

 ,ןײגקעװַא ךיז טמענ ל'כאלמ סָאד ןוא --- .טסליוו וד ןיהואוו ןייג טסנָאק
 טלגנַארעג ךיז טָאה בקעי יװ ,וניבָא-בקעי ןָא טנָאמרעד לאיחי ךיז טָאה

 טָאה רע ןענַאװ זיב ,טזָאלעגּפָא טשינ םיא ןוא טכַאנ עצנַאג ַא ךאלמ ןטימ
 : ךאלמ םוצ לאיחי ןָא ךיז טפור .טשטנעבעג ן'בקעי

 .ןשטנעב טשינ ךימ טסעוו וד ןענַאװ זיב ,ןזָאלּפָא טשינ ךיד לעװ ךיא ---
 ?ןשטנעב ךיד ךיא לָאז סָאװ --- ,ל'כאלמ סָאד טגָאז --- ,טוג --

 םוצ ןָא ךיז רע טפור .ליוו רע סָאװ ,רעביא ךיז טגייל ןוא לאיחי טייטש
 : ךאלמ

 ןרעוו םירבח עדייב רימָאל ?סָאװ רָאג טסייוו --

 ,ןסיוו ןופרעד טשינ לָאז השא-דולי ןייק זַא :יאנת ןייא טימ רָאנ --
 ! ןפערט ריד טימ ךיז ךיא לעװ רעבָא ױזַא יוו --- .לאיחי טגָאז --- ,טוג ---

 .דרע רעגידניז רעד ףיוא --- ךיא ןוא למיה ןיא ךָאד טסניואוז וד

 ןוא ,ריד וצ ןעמוקּפָארַא ךיא לעװ לָאמַא .ןפערט ןיוש ךיז ןלעוו רימ --
 ,רימ וצ ןעמוקפיורַא וטסעװ לָאמַא
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 ,םירבח ןיוש רימ ןענייז ,טכַאמענּפָא זיא -- ,לאיחי טגָאז -- ,טוג ---

 ףיוא תורפוש יד ןיא ןזָאלב דלַאב טעװ ןעמ .ןייג ןיוש ךימָאל טציא ,ונ --|

 ןוא ךאלמ-לגניא רעד טגָאז --- ,תולכיה יד וצ קירוצ ןייג זומ ךיא ןוא ,הריש
 גנולצולּפ .לגיופ ַא יו סיפ ייווצ יד ףיוא ןעגנירּפשוצּפָא ן'לאיחי ןופ ןָא-טביוה

 : יתחכש רקיע ,ָאי -- :ן'לאיחי סנטייוו רעד ןופ טגערפ ןוא ּפָא ךיז רע טלעטש
 ? וטסייה יו

 ןוא --- .סנטייוו רעד ןופ לאיחי ּפָא םיא טרעפטנע -- ,הקבר ןב לאיהי --

 ? ןעמָאנ ןייד זיא יו

 ? קוליח ַא ריד זיא סָאװ --

 טגערפ --- ? ןלעװ לעוװ ךיא ןעוו ,ןפור וצ ןסיוו ךיד ךיא לעװ ױזַא יו --
 ,לאיחי

 ,ריד וצ ןעמוק ןיוש ךיא לעװ ,ךאלמ רבח רָאנ רימ ףור ---

 ,רעטייל םוצ קנילפ ךיז טזָאל ןוא לאיחי טגָאז -- ,ןעקנעדעג רָאנ טסלָאז --

 זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רע ןוא ,ןגָאט וצ דלַאב ןבױהעגנָא ןיוש טָאה סע לייוו

 ןפָאלעג זיא רע יוװ רָאנ .ןעמענקעווַא דרע רעד ןופ רעטייל םעד טשינ לָאז ןעמ
 .טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה ןוא -- ןלַאפעג רע זיא ,רעטייל םוצ

 רע סָאװ ,םולח רענייש רעד ןָאטעג האנה סיורג יאדווַא םיא טָאה סע

 ךיז טָאה רע סָאװ ,טַאהעג שפניתמגע סיורג רָאנ טָאה רע ןוא ,טַאהעג טָאה

 ןכלעוו ,ןץ'חישמ ,ןסעגרַאפ רע טָאה רקיע םעד זַא ,ל'כאלמ ןטימ טדעררַאפ ױזַא

 ,טַאהעג טסיירט ַא רעבָא טָאה רע .*רוּפצ-ןק, ןיא ןכוזפיוא ןעגנַאגעג זיא רע
 .למיה ןיא רבח ַא ןיוש טָאה רע סָאװ



 6 לטיּפַאק

 ?בב ןופ ןכייט יד ײב

 רעביא ןרָאװעג טסיירעטג ןדיא רָאנ טשינ ןענייז ומחנ-תבש םעד ףיוא

 .יהאּפ רענעריולרַאפ רעד רעביא לאיחי ךיוא רָאנ ,שדקמה:תיב ןברוח םעד

 ױזַא לאיחי זיא ,רָאה יד ןדיינש טשינ ךיז רָאט ןעמ ןעוו ,ןכָאװ יירד יד רעביא
 ןשָארג א םיא ןבעג וצ גיטיונ רַאפ ןענופעג טָאה הקבר זַא ,ןרָאװעג ןסקָאוװרַאפ

 רעדנַא ןַא .רָאה יד ןדײנשּפָא םיא לָאז רע ,ןעשט'לאיחרי וצ םיא ןקיש וצ ןוא ;
 רָאה יד ףיוא *ּפערט; יד יו ןוא .רעשיזיוה רעד טימ ןיילַא סע יז טוט לָאמ

 גנונעפָאה עליטש ַא טַאהעג יז טָאה לָאמ סָאד .סיוא ייז ןעמוק --- סיוא ןעמוק
 .ןעמוקסיורַא קירוצ טעוװ האּפ יד ןוא ןפלעה טָאג טעװ רעמָאט ,ץרַאה ריא ןיא

 וצ טקישעג ן'לאיחי ןוא ןשָארג ןגירעביא ןַא ןפרָאװעגסױרַא ףיורעד יז טָאה

 םירָאװ -- ,ןכַאז יד ןיא רעלטסניק רעסיורג ַא זיא סָאװ ,רערעש עשט'לאימחרי

 ,רעפרעד יד ןיא םיא ןעגנערב ןוא סעקנַאמרופ יד תוררש יד ןקיש םיא ךָאנ
 רעמָאט ,גנונעפָאה עטוג יד טַאהעג טָאה יז ןוא --- .ןרעש סענַאּפ יד לָאז רע זַא
 ,קזיה םעד ןייז אלממ םיא ןוא דניק ריא ןופ דנַאש יד ןעמענּפָארַא טָאג טעװ

 ,האּפ ענעריולרַאפ יד

 -וצ ױזַא טָאה רע .סנ םעד ןזיוװַאב עקַאט טָאה רערעש עשט'לאימחרי
 עשט'לאימחרי זַא .ןעזעגנָא טשינרָאג דלַאב ןיוש טָאה ןעמ זַא ,האּפ יד טכירעג
 טָאה רע .טרעדנואוװוַאב ןיילַא ךיז רע טָאה ,קרעוװרעטסיימ ןייז טגידנערַאפ טָאה

 : :קַאב ןיא פינק ַא ןבעגעג ץ'לאיחי
 !*םיהלא םלצ;, םעד קירוצ וטסָאה ָאד ,ַאנ ---

 רעד וצ ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא רע רעדייא ,סנטייוורעדנופ ךָאנ טָאה לאיחי
 -סיוא --- ,גָאט-קרַאמ --- גָאטיײרפ ןעוועג זיא סע -- ,לעטש רעד וצ ןעמַאמ

 : ןפורעג
 !ןָא טשינרָאג ןיוש טעז ןעמ !עמַאמ ,עמַאמ ---
 עכלעוו ,האּפ ענעסקַאװעגוצ יד ןעמַאמ רעד ןזיוועג רע טָאה תחנ טימ ןוא

 רע לייוו ,טנַאה רעד ןיא טסעפ ןטלַאהעג ,רצוא ןרעייט ַא יו ,טציא טָאה רע

 .ןעמענּפָא קירוצ טשינ רעוװ םיא יז לָאז סע ,טַאהעג ארומ טָאה

 דניק ריא ןופ סָאװ ,םעד טימ ןרָאװעג טיירפרעד ױזַא זיא ץרַאה ס'הקבר

 -נייא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה יז זַא ,ןכייצ ס'ניק ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא זיא
 םיא ידכ .קרַאמ ןטימניא טזלַאהעג לגניא-ארמג סָאד ןוָא הלודג רַאפ ןטלַָאה
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 -רַאפ ןייז בילוצ ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעצ םעד רַאפ ןלָאצַאב וצ
 םיא לָאז רע זַא ,רעכַאמלטיה השמ וצ טקישעגּפָא םיא יז טָאה ,האּפ רענעריול

 ןלָאצוצסיױא ףיוא -- ומחנ-תבש םעד ןייז וצ שדחמ ,לטעקשַאק ןדייז יינ ַא ןבעג

 .ךָאוװ ַא ןשָארג ייווצ ,ךעלטנכעוו
 טָאה יז ןעוו ,ןעמַאמ רעד ןופ החמש יד ןלעטשרָאפ ךָאד ךיז ןעמ ןָאק

 גידנענייש ,האּפ רעטכירעגוצ-בלַאה רעד טימ לטעקשַאק םעיינ ןיא ןעזרעד םיא

 טזָאלעג טשינ םיא רעבָא טָאה עמַאמ יד .דיא ַא יו ,םיהלא-םלצ ןטימ קירוצ

 ןטימ טעװ רע ןעוו ,רעטעּפש ףיוא ןטלַאהַאב רָאנ ,לטעקשַאק עיינ סָאד ןגָארט

 ."תיב ןיא ,ןָאטנָא דמעה יינ ַא טעװ רע ואוו ,הוקמ רעד ןופ ןעמוקקירוצ ןטַאט

 .ןכַאמ לטעקשַאק ןפיוא הכרב יד ןענָאק לָאז רע ידכ ,ןייג שרדמה
 סע םירָאװ ,טעּפמיא סיורג טימ ןָא עטַאט רעד טמוק דלַאב עקַאט ןוא

 ,ןטיירברָאפ תבש םוצ ךיז ףרַאדַאב ןעמ ,טעּפש ןיוש זיא
 ! ןכַאמ וצ תבש טייצ ןיוש זיא סע ? סע טלַאה יװ ,ונ ---
 ,האּפ ענענופעגקירוצ יד טנַאה רעד טימ וצ ךיז טלַאה ןוא טייטש לאיזי

 עטַאט רעד .טשינ יז טעז עטַאט רעד רעבָא .ןקרעמַאב יז לָאז עטַאט רעד זַא

 .לבלעוועג ןיא ןגָארטנײרַא קירוצ ןוא ןקַאּפנײא הרוחס יד דניוושעג טמענ
 הוקמ ןיא ןייג ךָאנ ףרַאדַאב רע ןוא ןּפַאלק-לוש רַאפ דלַאב ןיוש זיא סע

 רעד רָאנ ,האּפ יד ןעז לָאז עטַאט רעד זַא ,ױזַא ךיז טלעטש לאיחי .,ןײרַא

 .טשינ ץלַא יז טעז עטַאט
 ןוא ןטלַאהניא טשינ רעגנעל ןיוש לאיחי ךיז ןָאק -- ,עטַאט ,טסעז --

 !ןצנַאגניא דלַאב ןיוש זיא יז --- .האּפ ענענופעגקירוצ-בלַאה יד םיא טזייוו

 -- ,לביימש ַא ןוא ,האּפ ענענופעגקירוצ יד טעז ,ןָא םיא טקוק עטַאט רעד

 רע ןוא ,ןּפיל ענייז טמירקרַאפ -- ,םינּפ ס'נטַאט ןפיוא טסַאג רענעטלעז ַא

 .ל'מינּפ ןרעביא טעלג ןגיד'תחנ ַא ן'לאיזוי טיג
 ןיוש ךָאד זיא ,קילבנָא ןשידיא םעד קירוצ ןיוש טסָאה וד זַא ,טציא ---

 .ךיוא דיא ַא ןייז וצ טייצ

 -לָאמטניײה ןופ :ּפָא טסעפ ךיז ייב טכַאמ ןוא ּפָאק ןטימ וצ טלקָאש לאיחי

 ...דיא ַא ןייז רע טעװ ןָא
 טגָארט ,הוקמ רעד ןופ םיא טימ קירוצ טמוק עטַאט רעד זַא ,רעטעּפש

 ַא טָאה רע ןכלעוו רעביא ,לטעקשַאק עיינ סָאד ,לַאגעל ץנַאג ,לאיחי ןיוש
 ןייז ןבעל רע טייג האּפ רענענופעגקירוצי-בלַאה רעד טימ .טכַאמעג הכרב

 .החּפשמ רעד ןיא רענעמונעגפיוא-קירוצ ַא ,גנונעקרענָא רעלופ טימ ,רעדורב

 רעמַאה םענרעצליה ןטימ ןיוש טּפַאלק שמש רעד .טעּפש ןיוש טרעוו סע
 -עצ דירַאי רעד .ןיוש ךיז טכַאמרַאפ ץלַא .ךעלבלעוועג יד ןופ ןריט יד ןיא
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 .עמשטערק רעד ראפ םורַא ךיז ןרעגלַאוװ םייוג ע'רוכיש רָאּפ ַא ,ךיז טרָאפ

 טימ סיוא יז טרעק ,דלַאװעג טימ סױרַא ייז טּפוטש רעמשטערק רעד הימחנ

 : טיירש ןוא עמשטערק רעד ןופ םיזעב ַא

 !ַאטָאבָאס !ַאטָאבָאס --

 ךיז ןרעגלַאוו םירוכיש יד .ןריט יד ייז רעטניה דניוושעג טכַאמרַאפ רע
 טזָאלעגרעביא ןבָאה רענעגעוו ענערָאפעגּפָא יד סָאוװ ,סַאג ןופ טסימ םעד ןיא
 ַא טרעװ סע ןוא ,ףיוא ביוטש םעד טניו רעד טביוה קרַאמ ןיא .ךיז ךָאנ

 רעד עכלעוו ,רָאה-דרעפ ,ןרעדעפ עשרעניה טימ ןעיורטש ןופ עוװַאשזרוק
 עשידיא יד ןיא רעבָא .גידעכָאװ זיא סַאג יד .דָאהַארַאק ַא ןיא טיירד טניוו

 .ךעלרעטצנעפ יד ןופ סיױרַא ןיוש ןקוק רעטכייל-תבש יד .תבש ןיוש זיא ןבוטש

 -רַאפ טלעוו רעד ןיא למיה ןייק .ךייר רעייז רעטנוא:טייג למיה ןפיוא ןוז יד

 -ַאב ךעלרעה ױזַא טשינ זיא ןוא ךעלדנקלָאװ ענרעבליז עכלעזַא טשינ טגָאמ

 ןיא טכַאנרַאפ-גָאטיײרפ למיה רעד יװ ,טכיל שלמיה *שילַארָאמ, ַא טימ ןטכיול

 ןענייז סָאװ ,ןרעיילש-תבש עגיטכיזכרוד יד ןרעמיש סע .לטעטש שידיא ַא
 טָאה טָאג סָאװ ,טכיל-ןדע-"ךג ןכעלטנייועגרעסיױא םעד טימ טלַארטשַאב

 יד ןיא ןטכַאנרַאפ עגידגָאטיײרפ רַאפ תורצוא עשלמיה ענייז ןיא ןטלַאהַאב

 דובכל .ןסָאלשרַאפ טנייה ןענייז םונהיג ןופ ןרעיוט יד .ךעלטעטש עשידיא
 ןלעו ןגרָאמ ךיוא .טזָאלעגסױרַא רעירפ טנייה םיעשר יד ןעמ טָאה תבש
 ױזַא טשינ עקַאט למיה רעד זיא .םונהיג ןיא ןייגקירוצ ןפרַאדַאב טשינ ייז

 ןגָאװצעגסיױא ןוא ןשַאװעגּפָא ןוא גידרעבליז-ךעליולב זיא רע .ןטכענ יו טיור
 ,לאיחי ,רע יו טקנוּפ -- ,תבש דובכל

 עלַא ןיא גיד'תבש ךיז טליפ רע .טַאהעג לגילפ טלָאװ רע יו טייג לאיחי
 ,ךיז ןדָאב ןופ סַאנ ךָאנ ןענייז סָאװ ,תואּפ יד ןופ סנּפָארט .םירבא ענייז

 -קירוצ יד ןוא !לטעקשַאק עיינ סָאד -- טנייה ןוא ,דמעה-תבש ןפיוא ןלַאפ

 -טימ ןָאק ןוא ,ןעילפ ןָאק ןוא טכייל ױזַא זיא רע ,ךיז טכַאד !האּפ ענענופעג

 טעז רע .ןיירַא ןדע-ןג ןיא ךיילג סנקלָאװ עגיטכיל עשלמיה יד ףיוא ןעמיווש

 ןבוטש ענעטנַאילירב ןוא ענעדלָאג עלַא טימ רָאלק ױזַא טציא ןדע-ןג םעד
 ןוא ,סרעטכייל ענעטנַאילירב יד ןיא טכיל עלעה יד ןוא ןשיט עטקעדעג יד ןוא

 רעביא ןענערב סָאװ ,טכיל-תבש ןשטנעב ןבייה-תבש יד ןיא תוהמא עגילייה יד
 יװ ,ןעילפ ןוא ּפָארַא ןדע-ןג ןשלמיה ןופ ןלַאפ תוכרב ערעייז .טלעוו רעד
 -סָאװ ןבעווש ,םורַא יולב ןשלמיה םעד רעביא ,ןרעיילש עגיטכיזכרוד יד

 םעד רעביא ,טייקגילעזטייל טימ ,טכייל ךיז ןגייל ןוא רעגירעדינ לָאמַא

 -לבקמ ידכ ,טצוּפעגסיױא ױזַא ןעלמיה יד ךיז ןבָאה סָאד .טכַאנרַאפ-גָאטיײרפ
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 לטעטש ןיא טירט עטכייל טימ ןָא טציא טמוק סָאװ ,תבש-הכלמ יד ןייז וצ םינּפ

 .ןײרַא

 ףיוא ךיז ןעלקַאו םירעוּפ ע'רוכיש יד .גידעכָאװ זיא קרַאמ רעד זיולב

 ךיז ןרעגלַאװ ייז ןופ לייט .ןרעדנַא םוצ רענייא רעבירַא-ןעיירש ,רענעגעוו יד

 יז ןּפעלש םירבח ערעייז .טייהרע'רוכיש םורַא ךיז ןעיירד ,טסימ םעד ןיא
 ןעייוש ,ךיז ןעשזריהעצ דרעפ יד .,ףױרַא רענעגעוו יד ףיוא דלַאװעג טימ

 יד ,ןדיישַײצ טשינ ךיז ןליוו ןוא ךיז ןענעקרעד ,ןרעדנַא םוצ רענייא רעבירַא
 -ץצ דלַאב .סרעטומ ערעייז םורַא גידלודעגמוא ךיז ןעיירד סעקַאבערשז עגנוי

 ןיא ןרָאפ ןלעוו ייז ,ייוו-יוא .ךָאנ ייז טקוק לאיחי .רענעגעוו יד ךיז ןרָאפ

 ! ןיירַא תבש

 ,םייוג יד ,ייז זַא ,ןייז סָאד ןָאק יו ,ןלעטשרָאּפ טשינרָאג ךיז ןָאק לאיחי
 יײז .געט עלַא ןופ גָאט רערעדנַא ןַא רָאג זיא טנייה זַא ,ןליפ טשינ ןלָאז

 ןַא ,רעלעדייא ַאזַא ןָא:טמוק ןוא ךיז טנענ סָאװ ,תבש םעד ןליפ טשינ ןלָאז

 ױזַא יו ! ןיירַא לטעטש ןיא ,הלכ ַא יו ,רעטריצעגסיוא ןוא רעטרעטיילעגסיוא

 עיינ ,ץומש ןופ ךיז ןשַאװּפָא ,ןייג הוקמ ןיא ןפרַאדַאב ייז זַא ,טשינ ייז ןליפ
 ,שרעדנַא רָאג טנייה זיא רע זַא ,למיה םעד טשינ ןעד ייז ןעעז ? ןָאטנָא רעדמעה
 עגידנבעווש ןוא עגידרעמיש יד טשינ ןעד יז ןעעז ?לָאמ רעדנַא ןַא יו
 ןייק ייז ףיוא וטסָאה סָאװרַאפ ,טָאג ?ּפָארַא למיה ןופ ןלָאפ סָאװ ,ןרעיילש

 ? טשינ תונמחר

 סע :;ּפָאק ןייז טימ ןעמענַאב טנָאקעג טשינ רע טָאה םייוג יד רָאנ טשינ

 : ןכַאז ערעדנַא ןעוועג ךָאנ ןענייז

 רעבייו עלַא רעכלעוו רַאפ ,ענעדיא ַא ןענופעג ךיז טָאה לטעטש ןיא
 ַאזַא ןעוועג זיא יז ,"עקּפוק עמורפ יד; ןפורעג יז טָאה ןעמ .טרעטיצעג ןבָאה
 ,תורשכ ס'רעבייוו רעד ףיוא ןבעגעג גנוטכַא טָאה יז .רעבייוו יד רַאפ יבר ןימ

 יז .געוו ןגיטכיר ס'טָאג ןיא ןעייג ייז יצ ,טייקשידיא סָאד ּפָא ןטיה ייז יצ
 .ןגָאז רסומ ייז טרָאד ןוא "לבב ןופ ןכייט , יד וצ ןעמענסױרַא ךעלבייוו יד טגעלפ

 ןענייז גערב םייב .לסייוו גערב םעד ןפורעג ןעמ טָאה "לבב ןופ ןכייט,, יד
 -- רעצעלק עטלײשעגּפָא ערָאק ןופ ןוא רעמייב עטקַאהעגרעטנוא ןגעלעג
 סעװטַארט ןיא ייז לָאז ןעמ זַא ,טרַאװעג ןבָאה סָאװ ,רעדלעוו ס'מלוע-תיב עצנַאג
 רעבייוו יד ןענייז רעצעלק יד ףיוא טרָאד .ןזָאל לסייוו רעד רעביא ןוא ןדניב

 ךיוא *עקּפוק עמורפ/, יד טָאה ןיהַא .ןטכַאנרַאפ עגידרעמוז יד ןיא ןסעזעג
 -סיוא ריא רַאפ ןוא טכַאנרַאפ ַא ןיא ,ן'הקבר ,רעטומ ס'לאיחי טריפעגקעװַא
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 טרעהעג טָאה *עקּפוק עמורפ, יד םירָאװ .םונהיג ןופ סנקערש עלַא טלָאמעג

 רַאפרעד ריא טָאה ןוא ,ןענרעל ןופ דניק ריא טעשטומעלַאב הקבר זַא ,ןופרעד

 : ןפרואוורָאפ ערעטיב טכַאמעג

 ןופ לוע םעד ךיז ףיוא ןעמענ ףרַאד השא ןַא זַא ,ןייז-ןסיוו טסלָאז ,הקבר;

 ןַאמ רעד .הרות ןענרעל ןוא ןציז ןענָאק לָאז ןַאמ ריא ידכ ,עביל טימ הסנרּפ

 רַאפ ץלַא טספרַאד וד ןוא ,רַאה ןסיורג ַא וצ ןייז ןכילגעג בייוו ןייז ייב זומ

 "!ןעמענ ביל

 טָאה ןוא רעטרעוו *ס'עקּפוק; רעד רעטנוא ןגיובעג ךיז טָאה עמַאמ יד

 טעשטרָאקעגנייא ךיז רָאנ ,טגָאזעג טשינרָאג ןוא טרעפטנעעג טשינרָאג ןיוש

 ,ביוט ַא יו ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ליטש טָאה ןוא ןרָאװעג רענעלק זיא ןוא

 ףיוא ןעמענ וצ ץלַא ןעוועג גיליוו ןיוש זיא ןוא ,ןטכעש יז טמענ ןעמ רעדייא

 ,..טייקנבעגרעביא ןוא טפַאשביל טימ ךיז

 םיא ןעמ טָאה ,ןענרעל וצ טרעגַאב טשינ טָאה לאיחי סָאװ ,םעד בילוצ

 -סנַאמ יד טימ ןייגטימ טשינ ןטכַאנרַאפ ןיא לָאז רע זַא ,רַאפרעד טּפָארטשעג

 .רעבייוו יד טימ רָאנ ,ןענױשרַאּפ
 טכיירגרעד טָאה ּפָאק ןייז ,ןגיוצעגסיוא ןגעלעג זיא לאיחי רעניילק רעד

 טשיוועג לכיטיּפָאק ריא ןופ ןקע יד טימ ךיז טָאה עמַאמ יד .טייז ס'עמַאמ רעד

 סָאד טַיַאװה רעד טימ טרירעגנָא עמַאמ יד םיא טָאה לָאמניא .ןרערט יד

 ףיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןרערט עריא ןעוועג-םעוט רע טָאה ,םינּפ עטעקַאנ

 .יאדװַא -- ןרערט ס'עמַאמ רעד ןוא ,רעטיב עקַאט ןענייז ןרערט .טנַאה ריא

 תונמחר סיורג טָאה רע .עמַאמ יד יו טנַאה עכייוו ַאזַא טשינ טָאה רענייק רעבָא

 סָאװ ,סעבַאשז יד וצ ןײגקעװַא טלָאװעג טשינ טָאה ןוא ריא ףיוא טַאהעג

 יד ןפורעג ןעמ טָאה "ףוסיםי; ."ףוס-םיא ןיא טעשטַאװקעג טציא ןבָאה
 ןבָאה רעדניק יד ואוו ,ןדמַאז יד ןשיווצ טכַאמ לסייוו יד סָאװ ,סעטָאלב

 שטָאכ ,טעשטּפערדעג סעקשטַאק-טָאטש יד טימ ןעמַאזוצ טייחרעסעוורָאב טציא !
 םילוגלג ןענייז סָאװ ,סעבַאשז יד ןעז וצ ןגיוצעג רעייז ןיהַא טָאה ץרַאה ןייז

 ירּפ ַא רעדָא טיורב לקיטש ַא רעביא ןכַאמ וצ הכרב ַא ,ןשטנעמ עטכעלש ןופ

 ,ףיוא סע ןסע ןוא סע ןּפַאכ ייז ןעוו .ןפרַאװ וצ רעסַאװ ןיא עלעשירק ַא ןוא

 תומשנ עגידניז יד טלָאװעג טשינ טָאה רע ליפיוו רָאנ ...טזיילעגסיוא ייז ןרעוו

 רעד ףיוא תונמחר סָאד םירָאװ ,ןיהַא קעװַא טשינ ךָאד רע זיא ,ןזיילסיוא
 העובש עגילייה ַא טכַאמעגּפָא ךיז ייב טָאה רע ןוא ,רעשל-ןיא ןעוועג זיא ןעמַאמ

 ןעוו זַא ,ןבעגעג ןיילַא ךיז טָאה רע סָאװ ,ףכ-תעיקת ַא טימ טקרַאטשרַאפ ןוא

 רע .ןפלעה ןעמַאמ רעד רע טעוװ ,ןרעװ קרַאטש ןוא ןרעוװו רעטלע טעװ רע

 .ןפיוקרַאפ תורוחס יד םייוג יד ןוא ןייטש קרַאמ ןיא ןעמַאמ רעד רַאפ טעוו
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 יז סָאװ ,רַאפרעד האנשה-תילכתב *עקפוק עמורפ ,, יד טַאהעג טנייפ טָאה רע
 ,ט'רסומ'עג עמַאמ יד טָאה

 ,טסואוועג טשינ טָאה רע .למיה ןפיוא טקוקרַאפ ךיז רע טָאה לייוורעד
 רעייז םיא טָאה למיה רעד רָאנ .טשינ יצ ,ןירַא למיה ןיא ןקוק געמ ןעמ יצ

 רעטיור ַא .סטיור טימ ןסָאגַאב ןצנַאגניא ןעוועג זיא למיה רעד םירָאװ ,ןגיוצעג
 -עזניא-ןקלָאװ עיולב יד רעייפ טימ טציילפרַאפ ןוא טמוק ךייט רעגידנענערב

 דנַאר-למיה ןפיוא רעייפ עטיור סָאד .םי-למיה ןעיולב ןיא ןעמיווש סָאװ ,ךעל

 זוא טנפעעגפיוא טכַאנרַאפ טציא ךיז טָאה סָאװ ,םונהיג ןופ ליומ עסיורג סָאדזיא

 ןטָארב גָאט ןצנַאג ַא ןופ ךיז ןעורוצּפָא יירפ רעד ףיוא טיעשר יד סיױרַא טזָאל
 ןיא ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןרעייפ יד רעטניה ןעלסעק עגידוז יד ןיא ןענערב ןוא ךיז

 ףיוא ןלעוו ייז ןופ לייט .ןדנואוו ערעייז ןעלייה ןוא ןע'לבוט ךעלעזניא עיולב יד

 רעד ןיא רעדָא ,ןע'לבוט ךיז ןכייט עשימייה יד ןיא ,ןרעדינּפָארַא דױע רעד

 ןרעטשנגרָאמ רעד יװ ױזַא ,ירפרעדניא סנגרָאמוצ .טכַאנייב ףיוא ןייג לוש
 ,יוא ,ןייג םונהיג ןיא קירוצ ייז ןלעוו ,ןזייווַאב למיה םעד ףיוא רָאנ ךיז טעוו

 טכַאמ סָאװרַאפ ? םיעשר ָאד ןענייז סָאװרַאפ ? םונהיג ַא ָאד זיא סָאװרַאפ !ייוו

 ? םיקידצ רעטיול ןייז ןלָאז עלַא זַא ,טָאג טשינ

 .ךעבענ .זיא טָאג ןרעפעטנערַאפ טָאג זומ רע ,ןעור טשינ ןָאק רע

 עמורפ, יד רָאנ ,ןיוש ןוא -- ןייז לחומ םיעשר יד ליוו רע .גידלוש טשינ

 -עג ןייז לָאז טּפשמ רעד זַא ,םיא ןופ ןרעדָאפ ייז --- ליפ ָאד ןענייז *סעקּפוק

 .ןיד ןטיול --- ,ןבעגכָאנ ייז רע זומ ,רעטכערעג ַא ךָאד זיא רע ןוא ,טכער

 רע יו ױזַא ,ןיד טָאג ןופ ןױעדָאפ סָאװ ,םיקידצ עלַא טנייפ טגירק רע
 זַא ,םיא ךיז טכַאד סע .ןיּפש ַא יװ ,*עקּפוק עמורפ, יד טנייפ טציא טָאה
 ןטיש ןוא הלבח:יכאלמ ךיוא ייז ןרעוו ,"סעקּפוק עמורפ, יד ,ןברַאטש ייז ןעוו

 םיעשר יד עכלעוו ןיא ,ןעלסעק עגידעכַאק יד רעטנוא רעייפ רעמכָאנ רעטנוא
 ןוא ןעיירפַאב רע טעװ ,ןעמוק טעװ חישמ ןעוו רָאנ ,ךיז ןטָארב ןוא ןענערב

 יד ןביירטרַאפ ןוא ןרעיוט יד ןכַאמרַאפ ,םונהיג ןופ םיעשר עלַא ןזָאלסױרַא

 | ,הלבח-יכאלמ

 ןעמענ-המקנ םעד טימ ןָא ןגינעגרַאפ ךיז טוט ןוא ױזַא טגיל רע יוװ ןוא

 ןוא רענייז ןיא טנַאה ס'עמַאמ רעד רע טליפרעד ,*עקּפוק רעמורפ, רעד ןיא

 סע זַא ,סייוו רע .טיוה רעגישטילג ס'עמַאמ רעד טימ ןקַאב יד ךיז טעלג רע

 -נייא טשינ .ןפלעה טשינ ךיז ןָאק רע רָאנ ,השא ןַא ןרירוצנָא הריבע ןַא זיא

 ןוא ..ןויסנ םעד ןייטשייב טשינ ןָאק ןעמ זַא ,סיז ױזַא הריבע ןַא זיא לָאמ

 .לחומ זיא טָאג
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 ךיז טליּפש רע יװ ,*עקּפוק עמורפ, יד ןענופעגסיוא םיא טָאה דלַאב רָאנ

 .טנַאה ס'עמַאמ רעד טימ

 !ןץ'עמַאמ רעד טימ ךיז טליּפש גנוי-ארמג רעד יו ,קוק ַא רָאנ טיג --

 וליפַא ,השא ןייק ןרירנָא טשינ רָאט לגניא ַא זַא ,טשינ טסייוו וד ? געמ ןעמ

 שרדמה:תיב ןיא ? רעבייוו ןשיווצ ָאד וטסוט סָאװ ןוא 1 טשינ ךיוא עמַאמ ַא

 !ןיירַא
 םיא רַאפ ךיז טעב -- !דניק ַא ךָאד זיא סע ,ןבעל-עמומ ,םיא טזָאל --

 .עמַאמ יד

 יד ןיא ןיוש ןציז ןרָאי ענייז ןיא ערעדנַא !דניק סָאד ןָא רָאנ ס'טקוק --

 !ןעמַאמ רעד ייב ךָאנ ךיז טעשטשעיּפ רעד ןוא ,םינתח ןיוש ןרעוו ,תובישי

 יד ,טביירש *םישנה תגהנה, רעגילייה רעד זַא ,ןייז ןסיוו טסלָאז ,הקבר-הרש

 ןופ ןייז לטבמ טשינ םיא ןוא דניק ריא ףיוא ןבָאה תונמחר טשינ לָאז השא

 ןופ יז טמוק טשינַא ,טביירש *רואמה תרונמ, רעגילייה רעד יװ ,הרות רעד

 .גינייוו ריא רַאפ ןענייז ןרעייפ עלַא .סיױרַא טשינ םונהיג

 אצוי ידכ ןוא ,ּפָאק ס'לאיחי ןופ טנַאה ריא קעװַא קנילפ טּפַאכ עמַאמ יד
 :ן'לאיחי ףיוא ןָא-רעזייב ַא ךיז יז טיג ,טָאג רַאפ ןוא הרות רעד רַאפ ןייז וצ

 -תיב ןיא האּפ ַא ןָא ךָאד ךיז ןָאק רע ,םיא ןופ רָאנ ךיא בָאה תורצ --

 יז ןוא --- .תושוב ןוא תוּפרח רָאנ ךָאד טָאה השמ-ךורב ,ןזייו טשינ שרדמה
 ...ךיז ןופ ּפָא-ּפוטש ַא לאיחי םעניילק םעד טיג

 רע .ןעמַאמ רעד ןָא רעצעלק יד רעביא לאיחי רעניילק רעד ןיוש טגיל

 ןעמַאמ רעד טוט ןוא ןריולרַאפ האּפ ַא טָאה רע ,ךיז ייב ןלָאפעג רעייז זיא

 גנַאל טשינ ךיז ןָאק לאיחי רָאנ .תושוב -- ןטַאט םעד ןוא רעצ ליפיוזַא ןָא

 עלַא ,רעסַאװ ןיא רעמ לָאמַא-סָאװ טקניז ךייט רעגידרעייפ רעד .ןייז רעצמ
 תומשנ עטגיניײּפעג ערעייז ייז ןדָאב טציא ןוא טזָאלעג -יירפ ןיוש ןענייז םיעשר

 יד ןשיװצ ןסילפ סָאװ ,ךעלרעסַאװ עיולב ,עגידנעגניז ,עפיט ,עלופ יד ןיא
 יז ןוא טלייהעגסיוא עלַא ןיוש ייז ןענייז טציא .םורַא ךעלעזניא ענרעבליז

 ןעקנוזעגנייא ןצנַאגניא ןיוש זיא םונהיג רעד .ור רעגיבייא רעייז ןיא ןעור

 ןרעיילשרַאפ ןוא םורַא ןרעיילש עיולב ךיז ןעיצ ןטנָאזירָאה יד ןופ ןקע יד ןופ
 ןוא ,ךייט םעד רעביא טגיל טייקכיילב ַא .ןגיוא סנשטנעמ ןופ למיה םעד

 ןעקנורטרַאפ טרעוו ןוא רעטנוא:טייג ןוא ּפָארַא למיה רעד טרעדינ טייוו טרָאד
 ךעלטכיל יד .זָאלג ןלעקנוט ןגידעסילפ ןופ רעסַאװ ןגידעשטשילב םעד ןיא

 עגידנעייגסיוא עטייוו ,ןעגנַאזעג ךיז ןרעה סע .ןָא ךיז ןדניצ סעװטַארט יד ןופ

 ןפור ןוא ןטעב תומשנ יד .ןעשטַאװק רעסַאװ ןיא סעבַאשז יד ...ןפור ןעמיטש

 ןלעקנוט ןיא טגיל --- *ןדרי, טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןוא ...ןוקית ַא ןכוז ןוא
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 ס'חנ ןיא ,הבית ס'חנ ןיוש טור טציא ."טררא; גרַאב רעד טליהעגנייא סנירג

 ךעלטכיל רָאּפ ַא רָאנ .ןעגנַאגעג-ןפָאלש תופוע ןוא תויח עלַא ןיוש ןענייז הבית
 ןיא ךיז ןעקנירט ןוא ךיז ןקוט סָאװ ,ךעלרעטצנעפ ס'הבית רעד ןופ ןעמ טעז
 טשינ ביוא ,ןפָאלשעגנייא ךיוא טרעוו לאיחי ןוא ...סנירג ןלעקנוט ןופ םי ַא
 ...סיוש ס'טָאג ףיוא רעבָא זיא ,טנַאה ס'עמַאמ רעד ףיוא



 7 לטיפַאק

 ןיבר םוצ טרָאפ השמיךורב

 ךיז טָאה לאיחי רעדייא ךָאנ .דניק ןשידיא ןופ גנילירפ רעד זיא ץרוק

 סָאד ןוא .תוידחא ןופ טסַאל רעד טימ ןרָאװעג ןלַאפַאב רע זיא ,טקוקעגמוא

 :ױזַא ןעשעג זיא
 סָאװ ,טכיל םעיינ םעד ןגעוו הרושב יד ןעמוקעגנָא זיא עצוװענָאי ןייק

 םידיסח יד סָאװ ,עלעדנעמ 'ר ן'יבר םעד ןגעוו ,לארשי ןיא ןעגנַאגעגפיוא זיא
 -סיוא ןבָאה ,טרעהעג טָאה רעטָאפ ס'לאיחי ךיוא עכלעוו וצ ,עכסישּפ ןופ

 ,םנוב 'ר ן'יבר םעד ,ן'יבר םענעברָאטשרַאפ רעייז ךָאנ רעריפ ןרַאפ ןבילקעג
 ,עלעדנעמ 'ר ן'יבר םעד ןופ םישעמ עכעלרעדנואוו יד ןגָארטרעד ךיז ןבָאה סע

 יד ןופ ןבעל םעד ייב ךָאנ םידיסח יד ייב טמירַאב רעייז ןעוועג ןיוש זיא סָאװ

 רע .תודיסח ןיא טריפעגנייא טָאה רע סָאװ ,ןגעוו עיינ יד ןגעוו ,םייבר עטלַא
 סָאװ ,טָאג וצ טסניד ןגילייה ןופ ןוא הרות רעד ןופ ץנַאלג םעד טיײנַאב טָאה

 זיא ןוא ,טריפעגנייא טַאהעג טָאה ,יבר רעטשרע רעייז ,"שודקה דיא; רעד

 רָאנ ,עטלייוורעדסיוא יד רָאנ ךיז םורַא טלמַאז רע ,ןלַאפעג רעייז סנטצעל

 טלעוו רעד ןופ סנגינעגרַאפ יד ןופ ןצנַאגניא ןגָאזּפָא ךיז ןענָאק סָאװ ,יד

 ןופ טירט יד ןרעטנענרעד וצ -- קעווצ ןייא רַאפ רָאנ ןבעל רעייז ןגילייה ןוא

 ,העד ןייא ןיא רימ טימ ןייז ןלָאז סָאװ ,םידיסח גיצפופ רימ טיג, ,ן'חישמ
 ,וָאשַאמָאט ןיא טרָאד .טגָאזעג רע טָאה --- *!ןץ'חישמ ןעגנערב לעװ ךיא ןוא

 רעד טָאג ןבָאה סָאד ןעניפעג סָאד טשינ זיא ,טצעזַאב ךיז טָאה רע ואוו

 ,עביל ןופ גָאטיײװ רעד ,טָאג ךָאנ טפַאשקנעב יד ןוא טָאג ןכוז סָאד רָאנ ,רקיע
 ןייז ףרַאדַאב רעבירעד .טייקכעלטעג יד ןכוז ןוא ןעקנעב ןופ טָאה'מ סָאװ

 ,טייקגיטכערעג ךָאנ טשרָאד רעסיורג ןייא רָאנ ,סטגיטעזעג ַא טשינ ןבעל סָאד

 רע טָאה -- *ָאד וצרעד טשינ זיא יבר רעד, .טָאג וצ עביל ךָאנ ,תמא ךָאנ
 וצ רָאנ ,טלעוו רעד ןופ ךעלקיטש ןלייט וצ םידיסח ענייז ידכ; -- טגָאזעג

 ידכ ,ךייה רעד וצ ןביוהפיוא ייז ןוא םידיסח ענייז ןופ תומשנ יד ןדניברַאפ

 סָאװ ,םענייק ןץ'יבר םוצ וצ טשינ ןעמ טזָאל רעבירעד *.ןגילייה וצ ןבעל סָאד
 טלעטשעג זיא ץלַא ,הפינח ןוא רקש טנייפ טָאה ןעמ ;וצרעד יואר טשינ זיא

 ,טריפעגנייא יבר רעד טָאה ,ןריפסיוא ןענָאק וצ סָאד ידכ ןוא .תמא ןפיוא רָאנ

 ייז ןופ לייט ַא ןעייג .טעברַא ךרוד ןרענרעד ןיילַא ךיז ןזומ םידיסח ענייז זַא
09 
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 -ןעמעוו ןופ גיגנעהּפָאמוא ןייז וצ ידכ ,עגירעביא יד סיוא-ןטלַאה ןוא ןטעברַא

 ,ןבעל גילייה --- דוסי ןייא ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה וװָאשַאמָאט לייוו .זיא-סע

 .ןייגרעטנוא םעד בילוצ ץלַא געמ ןוא
 רעביא לַאװק רעשירפ ַא יו טײרּפשרַאפ ךיז טָאה ווָאשַאמָאט ןופ הרושב יד

 "עג ,םידיסח עגנוי ערעדנַא יד יװ ,טָאה השמ-ךורב .דנַאל טנקורטעגסיוא ןַא

 ןבעל ןייז .לארשי ןיא ןעגנַאגעגפיוא זיא סָאװ ,טכיל עיינ סָאד ןעז וצ טקנעב

 םענייק וצ טַאהעג טשינ טָאה רע .ןרָאי עטצעל יד גירעיורט רעייז ןעוועג זיא
 .ןרָאװעג רטפנ זיא ,עכסישּפ ןופ "דיא רעגילייה,, רעד ,יבר ןייז טניז ,ןרָאפ וצ

 עשידיסח יד .שיט ס'ניבר םייב רעמ ןעוועג טשינ רע זיא רָאי טכַא ,ןביז

 -תבש יד ןיא ןטייצלָאמ עשימייה יד ייב טשירפעגפיוא טָאה'מ סָאװ ,ןעגנַאזעג

 "שודקה דיא; םעד ןגעוו תוישעמ טלייצרעד ךיז טָאה ןעמ עכלעוו ייב ,ןסטכַאנוצ
 טָאטשנָא ,ןפנָארב ןגעוו ןדער יוװ ןעוועג טקנוּפ זיא -- ,עכסישּפ ןטלַא ןופ

 ןוא ןײלַא לַאװק םייב ןייז וצ טסולגרַאפ ךיז טָאה םיא .ןפנָארב ןעקנירט וצ
 .וָאשַאמָאט ןיא ןענַאטשעגפיוא זיא סָאװ ,הרות רעיינ רעד ןופ ךיז ןשירפרעד וצ

 טרָאפ רע ,ןעשעג לָאז סע סָאװ ןעשעג לָאז זַא ,טכַאמענּפָא ךיז ייב טָאה רע
 .לסייוו טייז רענעי ףיוא טייוו טגיל סָאװ ,וװָאשַאמָאט ןייק הנשה-שאר ףיוא

 דלַאב ןיוש זיא סָאװ ,ןוז ןטסטלע ןייז ןעמענטימ טלָאװעג טָאה השמזךורב

 טימ ןגרָאזַאב טפרַאדַאב דלַאב ןיוש םיא טָאה'מ ןוא רָאי ןציירד ןרָאװעג-טלַא
 ,טנרעלעג טוג ,ּפָאק ןטוג ַא רעייז טַאהעג טָאה לגניא סָאד .רעווש ַא ןוא בייוו ַא

 רעטָאפ רעד םיא טָאה .דומלת ןופ םי ןיא רעמיווש רעטינעג ַא ןעוועג זיא רע

 .ערעל רעד ןופ ןשינעמייהעג יד ןיא ןריפניירַא ןבױהעגנָא

 ַא רַאפ יא החּפשמ רעד טנידעג טָאה סָאװ ,בוטש רעגיצנייא רעד ןיא
 -רַאפ יד ןיא השמ-ךורב עטַאט רעד טָאה ,בלעוועג ןרָאפ יא ,בוטש:ןיואוו

 ןסיורדניא טכידעג ןלַאפ סנטָאש יד ןעוו ,רעמוז ןטעּפש ןופ ןטנווָא עטרעגנעל

 רעד ןופ ןשינעמייהעג, יד ןוז ןטסטלע ןייז טימ טנרעלעג ,סַאג רעד ףיוא
 ןוא קילעקעיּפ םייב ןענַאטשעג זיא עמַאמ יד ."*רהוז, ןגילייה םעד ,"ערעל

 םייב ןוא ,ערעשטעוו יד טכָאקעג ץלָאה לדניק ןגידנענערב ַא ןופ ןייש טייב

 טלקָאשעג ןוז ןטימ רעטָאפ רעד ךיז טָאה ,חבזמ ַא וצ ןכילגעג זיא סָאװ ,שיט
 ןבָאה ןעמיטש עטסנרע ,טגידנעגניז ערעייז ןוא ,רפס םענעגרָאברַאפ םעד ייב

 טנרעל עטַאט רעד סָאװ סָאד זַא ,טסואוועג טָאה לאיחי .לביטש סָאד טליפעגנָא

 טסולגעג ןוא ןגיוצעג םיא טָאה סע ...הרות-ירתס טימ לופ זיא ן'רכשי טימ

 ןטימ ןסעזעג זיא עטַאט רעד יװ ןוא ..ךיז ןרעהוצוצ ןוא ייברעד ןייז וצ

 םעד םורַא הנווכ סיורג טימ םורפ טלקָאשעג ךיז ןוא שיט ןסיורג םייב רעדורב

 רעדורב ןרעטניה ךיז טלקָאשעגטימ ,טע'בנג'עגרעטנוא ךיז רע טָאה ,"רהוז;
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 ןענייז לאיחי םעניילק םייב .רעטרעוו עגיד'תודוס יד וצ ךיז טרעהעגוצ ןוא

 ןטימ ןפורעג עקַאט םיא ןעמ טָאה .זָאה ַא ייב יװ ןענַאטשעגּפָא ןרעיוא יד

 טימָאב ןוא טציּפשעגסיוא רעמ ךָאנ ןרעיוא יד ךיז ןבָאה טציא .*זָאה, ןעמָאנוצ

 .רעדורב םעד טשטייטרַאפ עטַאט רעד סָאװ ,טרָאװ ןדעי ןעמענוצפיוא ךיז

 לופ ןוא גילייה זיא ,רעדורב ןטימ טציא טנרעל עטַאט רעד סָאװ ,סָאד םירָאװ
 ןפַאשַאב טרעוו ,סױרַא טגָאז ןעמ סָאװ ,טרָאװ ןדעי ןופ, .ןשינעגרָאברַאפ טימ
 רע טָאה -- "..ןירַא למיה ןיא ךיילג טילפ רע ןוא ךאלמ רעגידנענערב ַא

 רעד ןיא .ןייז גיטכיזרָאפ רעייז ןעמ זומ םעדכרוד .ןגָאז ןטַאט םעד טרעהעג

 ,םיכאלמ עגידנטכייל יד ןעז וצ טכַאדעג ן'לאיחי ךיז טָאה לביטש ןופ טייקלקנוט
 .רעטרעוו עגילייה יד ייב ליומ ס'רעדורב ןוא ס'נטַאט ןופ סױרַא ןעילפ סָאװ

 ,ךעלמירעוו-ילג יו ,טכַאנ-לולא רעטעפ ,רעקיד רעד ןיא טרעמישעג ןבָאה ייז

 טימ טנרעל עטַאט רעד .ןיירַא למיה ןיא ןעילפפיורַא ןעזעג ייז טָאה לאיחי ןוא

 ןעמוק טעװ חישמ ןעוו ןעזסיוא טעוו סע ױזַא יו ,ן'חרז-רכשי

 .געט גיצרעפ למיה ןיא ןייטש טעוװ סָאװ ,"שאה:-דומעג םעד טעז רע;

 ַא ןגעג ןרעטש עניילק ןביז למיה ןיא ןריפ סע סָאװ ,המחלמ יד טעז רע ןוא

 ןרעטש יד ,*שאה:-דומע, רעד ,ןדניוושרַאפ ץלַא טעו ךָאנרעד .ןרעטש ןסיורג
 .למיה ןפיוא ןזייווַאב קירוצ ךיז ייז ןלעוװו םישדח ףלעווצ ךָאנ,; *.חישמ ןוא

 רעגידרעייפ רעד טעװ ןַאד .לייז ןגידרעייפ םעד ןיא ןטלַאהַאב ןייז טעוו חישמ
 ןוא ןיורק ַא ן'חישמ ןָאטנָא טָאג טעוװ טרָאד ןוא ןיירַא למיה ןיא ףױרַא לייז

 יד םעד טימ חישמ טעװ ךָאנרעד ,הרובג ןוא חוכ טימ ןדיײלקַאב םיא טעוו

 ןלעװ ןדיא עטכעלש עלַא ןוא ,ןרעו טעװ רעטצניפ .ןעמעננייא טלעוו עצנַאג
 ןוא ןרעװ גיטכיל רעדיו טעװ ךָאנרעד .ןברַאטשסיױא שינרעטצניפ רעד ןיא

 ןשיווצ ןעור טעװ הניכש יד ןוא תודוס עסיורג טקעדעגפיוא ןרעוו ןלעוו סע

 טייז רעטכער רעד ףיוא ןלעטש ךיז טעװ ןוא ןעמוק טעוװ וניבָא-םהרבא .ןדיא
 ןיפ ּוניבָשבקעי ,טיײיז רעקניל רעד ףױא -- ֹוניִבָא -קחצי ,ןחישמ ןופ
 רדח ַא ןיא םיא טימ ןייג ןלעװ ייז ןוא .ץבקעי רַאפ וניבר-השמ ןוא טנרָאפ
 ןזייוו םיא ןעמ טעוו טרָאד ןוא ,(*רוּפיצ-ןק.) *קַאלש-לגיופ,, טסייה סָאװ ,ןײרַא
 ןוא םיקידצ עלַא ןוא ,ןרָאװעג בורח זיא שדקמה:תיב סָאד ואוו ,טרָא סָאד
 ,ךיז רע טעװ ױזַא .רעסַאװ יו טולב רעייז ןסָאגרַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,עגילייה
 -םלענ רעדיוװ טעװ רע ןוא המקנ ןוֿפ דיילק ַא ןיא ןָאטנָא ,חישמה-ךלמ רעד
 טייצ ןייז זַא ,חישמה-ךלמ םעד ןפור לוק ַא טעװ ךָאנרעד .געט גיצרעפ ןרעוו
 ןבייהנָא טעװ רע ןוא ןרעוו טניורקעג רע טעװ ךָאנרעד .ןעמוקעג ןיוש זיא
 טעװ ,דרעוװש רעד ןיא ןוא דיילק ןיא ןעז םיא טעװ טָאג ןעוו .תוכלמ סָאד
 טָאג ןוא ,ארומ סיורג רַאפ ןרעטיצ ןלעװ תומלוע עלַא ןוא ,ןָאט שוק ַא םיא רע
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 יד ןעוװ ,ןגָארטעג טאה ןײלַא טָאג סָאװ ,ןיורק עבלעז יד ,ןיורק ַא ןעמענ טעוו

 .ּפָאק ס'חישמ ףיוא ןָאטנָא יז טעוו ןוא ,ףוס-םי םעד ןעגנַאגעגכרוד ןענייז ןדיא
 ,ןיורק ןוא דרעוװש ,דיילק ןייז ןיא חישמה-ךלמ םעד ןעז ןלעוװ םיכאלמ יד ןוא

 ךָאנרעד .םיא טימ ןעיירפ ךיז ןוא תונתמ םיא ןעגנערב ןוא ןעמוק ייז ןלעוװ

 ןרעיורט סָאװ ,עלַא יד ןציז ןטרָאד סָאװ ,רדח ַא ןיא ןייג חישמה-ךלמ טעוװ
 רע טעװ ךָאנרעד .המקנ ןופ דיילק ַא ןבעג ךיוא םיא ןלעוו ייז ןוא ,ןויצ ףיוא

 .גָאט ַא טימ שדוח ַא ,"רוּפצ-ןק, טסייה סָאװ ,רדח םעד ןיא ןטלַאהַאב ךיז

 ןעלגנירמורַא םיא ןלעוו ייז ןוא תולייח עגילייה םיא וצ ןעמוק ןלעוו ןטרָאד

 ןפור יז טעװ ןוא רבק ס'לחר עמַאמ רעד ףיוא ןייג חישמה-ךלמ רעד טעװ ןַאד
 טלָאװעג טשינ ךיז טסָאה וד ,לחר רעטומ עביל; :ריא וצ ןגָאז טעװ ןוא

 ןוא ףיוא-ייטש .ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענייז סָאװ ,רעדניק ענייד ףיוא ןטסיירט
 ןיב .ךיא יוװ ,ףָאש ענייד רַאפ ךיז ןייז-וצ-םקונ טיירג ןיב ךיא יוװ ,ןָא ךימ קוק
 "וצ טצוװ ןוא ןייטשפיוא יז טעוו ױזַא *!ןיורק רעגילייה רעד טימ טניורקעג

 טעוװ לָאמסנעד ..ןיירַא ּפָאק ןיא ןבעג שוק ַא םיא טעוװ ןוא טסיירט ןייז ןעמענ

 "..ךיירגינעק ןייז טקעלּפטנַא ןרעוו טעוו טרָאד ןוא וחירי ןייק קעװַא חישמ רעד

 רעטרעוװ עגידנעמַאלפ יד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה לאיחי רעניילק רעד

 ןופ ןכָארקעגריפַא ןיוש זיא רע .המשנ רעגנוי ןייז ןופ טשרָאד ןצנַאג ןטימ
 ןוא םורפ ךיז טלקָאשעגטימ ,םיא ןבעל ךיז טלעטשעג ,ןקור ס'רעדורב ןרעטניה

 ,טסנרע

 ןטימ טּפוטשענּפָא ןושל-םוטש ףיוא םיא טָאה רעדורב רערעטלע רעד

 ןעוועג הבהאב-לבקמ טָאה לאיחי .רפס ןופ ןבעגעג קעוװַא-רַאש ַא ןוא ןגיובנלע
 ,ךיז טּפעלקעג ,ןבײרטקעװַא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה ןוא סעכרוטש יד

 :דלודעג ןופ סױרַא רעדורב רעד זיא ףוס םוצ

 !*רהוז, ןגילייה םעד ןענרעל וצ טרעוו טשינ טסיב --

 לאיחי רעניילק רעד זיא ,טליפעגרעביא ןעוועג ןיוש םיא זיא ץרַאה סָאד

 .ןייוועג ַא טימ סױרַא

 יד ױזַא יו ,ןכָארבעג ּפָאק םעד טנװָא ןדעי ךיז טָאה סָאװ ,עמַאמ יד
 םענעסקַאװרעד ,ערה'ןיע ןָא ,ריא רַאפ דרע רעד ףיוא ןגיילוצסיוא סעקינעש
 -וצ ןעוועג ןיוש ןענייז ןלאיחי ןוא ן'חרז-רכשי ץוחַא םירָאװ) טניזעגזיוה

 יז טָאה ןלאיחי וצ .ןייועג ס'לאיחי טרעהרעד ,(עניילק רָאּפ ַא ןעמוקעג

 דניק סָאד לייוו ,רַאפרעד עקַאט רשפא ,גיטליגכיילג ןייז טנָאקעג טשינ לָאמנייק
 טָאה רע סָאװ ,לּפעק ןטּפָאטשרַאפ םעד בילוצ ךיז ייב ןלַאפעג ןעוועג זיא
 עמַאמ יד םיא טָאה ,ןעוועג קחרמ םיא ןבָאה ןענױשרַאּפסנַאמ יד ןוא ,טַאהעג
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 טָאה לאיחי ןעוו ,ןגָארטרעבירַא טנָאקעג טשינ טָאה יז .ןעוועג ברקמ רַאפרעד
 ,טנייוועג

 טימ ןענרעל ןיוש טעװ עטַאט רעד ,טשינ ןיוש ןייוו ,טשינ ןיוש ןייוו --
 יד וצ ןוא .טגיאורַאב עמַאמ יד םיא טָאה -- ,"רהוז, ןגילייה םעד ךיוא ריד
 ריא ןעוו ,טרַאעג ךייא טלָאװ סָאװ -- :טדנעװעג ךיז יז טָאה ןענױשרַאּפסנַאמ
 ! טרעגַאב דניק סָאד ןעוו ,ןכַאז עגילייה יד וצ וצ ךיוא דניק סָאד טמענ

 ,ןינע ןַא ןיא טשימעגניירַא ךיז טָאה יז זַא ,עמַאמ יד ,טסואוועג טָאה יז
 ךיז טָאה יז .ןיהַא טשינ טרעהעג ,טייקגידניז רעשרעבייוו ריא טימ ,יז סָאװ
 שטָאכ ,ןטכיררַאפ טלָאװעג סע טָאה יז ןוא .שינעגַאװ ריא רַאפ ןקָארשרעד ןיילַא
 | .טכַאמעג רעגרע ךָאנ טָאה יז

 !ןעמענַאב ָאי סָאד רע טעװ רשפא ,ןכַאז יד וצ טרעגַאב דניק ַא זַא --
 רָאנ ,ךיילג בייוו םוצ טדערעג טשינ לָאמנייק טָאה רעכלעוו ,השמ-ךורב

 : ריא וצ ןפורעגּפָא ךיז ָאי לָאמ סָאד טָאה ,טנַאװ ַא ךרוד יו
 ךָאד זיא סע !ןעמענרַאפ וצ סָאד לכש ןשרעבייוו ַא רַאפ טשינ זיא סע --

 ! ןטלַאהַאבוצסיוא ךיז ואוו ,טרָא ןייק ָאטשינ רָאג
 ןעזעגנייא ןיוש טָאה יז .ףָארטש עטסערג יד ן'הקבר רַאפ ןעוועג זיא סָאד

 ריא ןוא סעכ ריא טזָאלעגסױא יז טָאה ,ןעגנַאגַאב זיא יז סָאװ ,רעלעפ םעד
 : גנילביל ריא ףיוא טייקרעטיב

 ןגילייה םעד ןייז הכוז ןעמ לָאז ,זייב סָאדלַא ּפָא טוט ןעמ זַא ,יאדװַא --
 !ןענרעל וצ *רהוז,

 סיורג טימ ,רפס סָאד טכַאמרַאפ ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה עטַאט רעד
 -םירפס רעד ןיא טלעטשעגקעװַא קירוצ ןוא ןבעגעג שוק ַא סע טייקמורפ
 ןוא ּפָא-ץכערק ַא ןבעגעג .גייצ םענירג לקיטש םעד רעטנוא ,ןיײרַא עצילָאּפ
 : ןפורעגסיוא

 !ןענייוו וצ ףיוא רעה !רעהַא רָאנ םוק ,לאיחי --
 -סיוא טימרעד םיא טָאה ןוא תופנכ-תוציצ ןייז ןעמונעג טָאה עטַאט רעד

 םוצ טגָאזעג לוק םורפ ַא טימ ןוא טלקָאשעגוצ ךיז ייברעד ,ןרערט יד טשיוועג
 ; לגניא ןגידנרעטיצ

 סע סָאװ ,וטסייוו ? ןָא ןעמוק םיארונ-םימי יד זַא ,טסייוו וד ,לאיחי --
 ,טּפשמ ןרַאפ ןרעטיצ םי ןיא שיפ יד --- ? םיארונ"םימי יד סעכלעזַא ןענייז
 ןופ רעטלייוורעדסיוא רעד ,שטנעמ רעד ךָאנ ןכש-לכמ ,רָאפ ייז טייטש סָאװ
 ,רָאי ןעצ ןרָאװעג-טלַא ןיוש טסיב וד .הריציה-ריחב רעד ,ןשינעפעשַאב יד
 טלַא טרעוו ןעמ זַא --- ,"הנשמל םינש רשע ןב. :טגָאזעג ןבָאה םימכח יד ןוא
 ךָאנ ןוא !לאיחי ,טשינ טסנרעל וד ןוא -- ,ןענרעל ןעמ ףרַאדַאב ,רָאי ןעצ
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 זָאק ץראה:םע ןַא -- ,"דיסח ץראהיםע אלוא :טגָאזעג םימכח ערעזנוא ןבָאה

 ? תמא טשינ ,לאיחי ,דיסח ַא ןייז ךָאד טסליוו וד ןוא ! דיסח ןייק ןייז טשינ

 .ּפָאק ןטימ טלקָאש לאיחי

 ּפָאק םעד וצ טשינ טסגייל וד זַא ,דיסח ַא ןייז וטסנָאק ױזַא יוװ ןוא ---
 ,יד-אל ןוא 1ןטייקשירַאנ ענייד טימ םורַָא ךיז טסגָארט וד רָאנ ,ןענרעל םוצ

 טרעכעלעגכרודַא ,דניז טימ ןדָאלַאב ךָאנ וטסיב ,ןענרעל טשינ טסליוו וד סָאװ

 ןקוק טשינ רָאט דיא ַא ואוו ,טרָאד טקוקעג טסָאה --- .ךעלעכעל טימ ּפיז ַא יו

 ץמַאמ יד שייבמ טסיב ,בא-דוביכ ףיוא ןעוועג:רבוע טסָאה !לזיוי ןפיוא ---

 עכלעזַא ךָאנ ןוא ,ריא ףיוא טסגנערב וד סָאװ ,תושוב ןוא תיּפרח יד בילוצ

 טסיב וד תוריבע ליפיוו ,ּפָאק ןפיוא רָאה ליפיוזַא טשינ טסָאה .דניז רעגייטש

 -םימי יד ןָא ןעמוק סע ?ןענעכערסיוא עלַא ןעד ייז ןָאק רעוו .ןעגנַאגַאב

 ַא הבושת וט, :טגָאזעג ןבָאה םימכח ערעזנוא .הבושת וט ,לאיחי ,םיארונ
 ,טעװ רע ןעוו ,טשינ טסייו שטנעמ רעד יו ױזַא ןוא *! טיוט ןייד רַאפ גָאט

 ןגרָאמ ךיא לעוװ ,הלילח ,רעמָאט, -- ,ךיז ייב ןטכַארט רע זומ ,ןברַאטש ,הלילח
 ןיוש טעװ ןגרָאמ ,הלילח ,רעמָאט םירָאװ ,לאיחי ,טנייה הבושת וט ."ןברַאטש

 ,.1 ןייז טעּפש וצ
 ,טגָאזעג רסומ ן'לאיחי טָאה עטַאט רעד סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד ךרוד

 טרעהעגפיוא טשינ ,דרע רעד ףיוא סעקינעש יד טגיילעגסיוא עמַאמ יד טָאה

 ריא טָאה טייז ןייא ןופ .ןצכערק עריא טימ ןטַאט םעד ןעװעקַאטָאּפ וצ ייברעד
 בייוו סָאד זיא יז סָאװ ,ףיורעד ןעוועג ץלָאטש זיא יז ןוא ןָאטעג האנה סָאד

 .געוו ןשידיא םעד ןיא רעדניק ענייז ףיוא-טיצ רעכלעוו ,ןַאמ ןעמורפ ַאזַא ןופ

 ,ן'לאיחי ףיוא ןָאטעג-ייוו ץרַאה סָאד ריא טָאה ,רעבָא טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ךָאד יז טעװ סָאד *!גונעג ןיוש זיא סע, :טכַארטעג ךיז יז טָאה ץרַאה ןיא
 ...ןגָאז טשינ רעבָא

 ,טַאלב ַא יװ טרעטיצעג ןוא ינק ס'נטָאט ןשיוװצ ןענַאטשעג זיא לאיחי

 ,ןלייצרעביא טשינרָאג ןָאק ןעמ סָאװ ,דניז ענייז ףיוא רעביב ַא יו טגָאלקעג
 םטד ןקוק ןטימ השעמ יד ,לשמל ,יוו ...טשינרָאג טסייוו ןעמ סָאװ ,יד ףיוא ןוא

 ...ןיירַא םינּפ ןיא עלעסקיש
 ?לאיחי ,דייר עניימ ןעמונרַאפ טסָאה ---

 .עטַאט ,ָאי ---

 ץ'לאיחי טשיװעגּפָא ןוא תופנכ-תוציצ ןייז ןעמונעג רעדיוו טָאה עטַאט רעד
 יד טלזיירקעג םיא רע טָאה ךָאנרעד ,זָאנ יד םיא טציינשעגסיוא ,םינּפ סָאד
 ,ןעגנורעדינרעד עלַא יד רַאפ טסיירט ַא ןעוועג ן'לאיחי רַאפ זיא סָאד - .תואּפ
 .ןייטשוצסיוא טַאהעג טנוװָא םעד טָאה רע סָאװ
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 { ןפָאלש ךיז גייל ןוא עמש-תאירק ןעייל טציא ייג ,ונ --
 ןוא טנַאה ריא טימ האּפ ס'לאיחי ןרירַאב וצ ט'שלח'עג טָאה עמָאמ יד

 ןוא ןלַאפרַאפ טשינ ךָאנ זיא רע זַא --- ,טרָאװ-טסיירט ַא דניק ריא ןגָאז וצ
 טַאהעג ארומ טָאה יז רָאנ .ןרעוו טייל לקיטש ַא ףליה ס'טָאג טימ ךָאנ ןָאק רע
 ,ןַאמ ריא ןופ רעטרעוו עגילייה יד ןכעוושרַאפ וצ דייר עשרעבייוו עריא טימ
 ןכלעוו ףיוא ,קינעש םעד טּפַאלקעגסױא רעסעב ,ןדער וצ טָאטשנָא ,יז טָאה

 ןייז רעכייוו םיא לָאז סע ידכ ,רעדורב ןרעטלע ןייז טימ ןפָאלש טעװ לאיחי
 .ןבעל-לאיזי -- טנוװָא ןדעי יו ,לאיחי טָאטשנָא ןפורעג םיא טָאה ןוא ,ןגיל וצ

 ! ןפָאלש ןיוש ייג ,קינעש םעד וטסָאה ָאד ,ןבעל-יש'לאיזחי --

 טימ ,טנעילעג טשינ עמש-תאירק םורפ ױזַא לאיחי טָאה לָאמנייק ךָאנ

 רעדורב ןרעטלע ןבעל טכַאניב טגיל רע .,לָאמ סָאד יװ ,הטרח ןוא ןייוועג

 ,ןײרַא ללח ןלעקנוט םעד ןיא טקוק רע .ןפָאלש טשינ ןָאק ןוא קינעש ןפיוא

 ,"רוּפצ-ןק, טסייה סָאװ ,רדח עשילרעטסיוא סָאד טעז ןוא טכיל טעז רע רעבָא

 דיילק ַא ןָא םיא ןעוט ייז ןוא תובא עלַא טימ ןטלַאהַאב זיא חישמ ןכלעוו ןיא

 .ּפָאק ןפיוא ןיורק ַא םיא ןצעז ןוא דרעוװש ַא טימ זָא םיא ןטרוג ןוא המקנ ןופ

 סע טָאה רע יװ ,שרעדנַא ץנַאג טלעטשעגרָאפ ךיז רע טָאה חישמה:ךלמ םעד
 טשינ ךיז ןָאק רע .סױרַא *רהוז, ןגילייה ןופ ליומ ס'נטַאט ןכרוד טרעהעג

 םיא ךיז טָאה רע יו ,חישמה-ךלמ םענעגייא ןייז ןופ דליב רָאלק ןייק ןכַאמ

 טכַאנ יד טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ ןעוועג טייוו רעייז זיא רע רָאנ ,טלעטשעגרָאפ

 ןופ דיילק ַא טימ טדיײלקַאב ןוא דרעװש ַא טימ טרוגעג זיא חישמ ,טרעהעג

 ףיוא טנערב המקנ ןופ דיילק סָאד זַא ,ןזיועגסיוא םיא ךיז טָאה סע .המקנ

 ,ןלַארטש עגידרעקַאלפ ךיז ןֹופ טפרַאוו ןוא ,רעייפ-רעקַאלפ ַא יז ,חישמ םעד

 רע ןכלעוו ,חישמ םעד ןופ ןעוועג טייוו ױזַא זיא רע ,ָא .ץלַא ןטכינרַאפ סָאװ

 ,ןרָאװעג גירעיורט ױזַא רעבירעד םיא זיא סע ןוא, ץרַאה ןיא ןגָארטעג טָאה

 :טקעוועגפיוא רעדורב ןרעטלע םעד שזַא טָאה רע זַא

 ! רכשי ,רכשי --

 ? וטסליוװ סָאװ ---

 ? תומחלמ ןריפ טעװ ןוא דרעוװש ַא טגָארט חישמ ---

 ,ןָאעלָאּפַאנ רעסייק רעד יװ ,תומחלמ עסיורג -- טרעהעג ךָאד טסָאה --
 .גוגמו גוג ןופ תומחלמ יד

 ,טכַארטרַאפ ךיז טָאה לאיחי
 ,רעטעּפש לסיב ַא רעדורב םעד רע טגערפ -- ? רענלעז טימ

 ! טָאג ןופ טסייג ןטימ --- ּפָאק רעטּפָאטשרַאפ ---
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 .ןעוועג גיטכיר ץלַא ןיוש זיא -- ,טָאג ןופ טסייג ןטימ ביוא ,ױזַא ביוא

 .ןפָאלשעגנייא גיאור זיא לאיחי ןוא

 ןיוש זיא ןעמ זַא ,דיוב רעד ןיא טצעזעג ךיז טָאה ןעמ רעדייא טכַאנ ַא

 ,ןייטשוצפיוא ןרעטשנגרָאמ ןטימ ןגרָאמ ידכ ,ךעלקעּפ יד ןדניב ןעגנַאגעג

 תומוערת ריא ףיוא טָאה ןַאמ ריא ,טנייוועג רעטיב ןוא ליפ רעייז הקבר טָאה

 :טדערעגסיוא ריא סע טָאה ןוא טַאהעג
 ןייק ןבקעי טקישעגקעװַא טָאה קחצי ןעוו : טייטש הרות רעד ןיא ---

 ןיהַא לָאז רע ,טדערעגוצ ןיילַא הקבר םיא טָאה ,ןעמענ וצ בייוו ַא םראדזדּפ

 ןייז וצ טרעהעגוצ ךיז בָאה בקעיא :ןבירשעג ךָאד טייטש סע םירָאװ ,ןייג

 ,ןעגנורדעג ןענַאד ןופ זיא .*םרַאדןדּפ ןייק ןעגנַאגעג זיא ןוא עמַאמ-עטַאט

 הכוז טָאה יז סָאװ ,טיירפעג רעייז ךיז טָאה הקבר זַא ,םירפס עגילייה יד ןגָאז
 -- ֹוד ןוא ,םיבוט םישעמלו הּפוחלו הרותל דניק ריא ןעיצרעד וצ ןעוועג

 .,? רָאג טסנייוו

 ןגיוא עניימ יצ ,טשינ סייוו ךיא זַא ,ןענייוו טשינ ךיא לָאז סָאװרַאפ ---
 ...1 ןעז לָאמַא ךָאנ םיא ןלעוו

 -הצרי-םיא ,הנותח רעד וצ !הטוש 1 ןעז טשינ םיא וטסלָאז סָאװרַאפ ---

 ,בייוו סָאד סייפמ השמ-ךורב זיא -- ..! םשה
 טשינ לעװ ךיא ןוא םיקחרמ יד ןיא ןבָאה-הנותח רע טעװ רעמָאט ןוא --

 :? ןעמוק וצ תואצוה יד ףיוא ןבָאה |

 רע רָאנ ,שרעדנַא טשינ זַא ,ןתוחמ ןטימ יאנת ַא ןדערסיוא ךיא לעוװ --
 ןייז ןענָאק לָאז יז ידכ ,ןתח ןופ רעטומ רעד רַאפ תואצוה ףיוא ןבעג לָאז

 ,םישובלמ ףיוא ךיוא עקַאט רָאנ ,תואצוה ףיוא רָאנ טשינ ןוא .הנותח רעד ףיוא
 .ןעמעש ןפרַאדַאב טשינ ךיז לָאז יז זַא

 ! ןסעגרַאפ טשינ רָאנ טסעוו =-

 ! ענעדיא ַא ,הלילח ,ךיא ןיב סָאװ ? ןסעגרַאפ סעּפע ךיא לָאז סָאװרַאפ --

 השמ-ךורב ךיז טביולרעד -- ..ארמג יד טגָאז ,תועד עטכייל ןבָאה רעבייוו

 .ןייז וצ טוג בייוו ןייז וצ ןרָאפקעװַצ ןרַאפ

 ! רעייז ךָאד ךיז טקערש ץרַאה ןיימ ? ןעמוקקירוצ וטסעוז ןעוו ןוא --

 ,ןעמוקקירוצ דלַאב ךיא לעװ ,םשה-הצרי-סא --
 ןגיוא יד ךיז טשיוועג עטסיירטעג ַא טָאה ןוא טגיאורַאב ךיז טָאה הקבר

 ,לקעּפ ס'נוז ןופ קע ןַא טימ

 ךיז טָאה םידיסח עקּפוק יד ואוו ,לסייוו רעד ייב ,ירפרעדניא סנגרָאמוצ

 לסייוו יד ןרָאפוצרעבירַא ידכ ,עקנילרעב ס'רעריפרעביא ןפיוא טצעזעגפיוא
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 .באב-העשת יװ ,ןייוועג ַא ןעוועג זיא ,רימזוק ןיא טייטש סָאװ ,דיוב רעד וצ
 -ןוא-רעווש יד טימ ,רעדניק יד טימ םידיסח עגידנרָאפּפָא יד ןופ רעבייוו יד
 .רעצרעה עטרעװשַאב טימ לסייו רעד וצ ןעמוקעגּפָארַא .ןענייז ,סרעגיווש
 רעד ןיא ט'מש'עג טָאה סע .טייקגיניילק ןייק ןעוועג טשינ זיא ווָאשַאמָאט
 יד ןָא ,רעבייוו יד ןָא ןסעגרַאפ ,ןיהַא ןרָאפ סָאװ ,טיילעגנוי יד ןוא .טלעוו
 טימ ןבײרטמײהַא ייז ןעמוק ףרַאדַאב ןעמ ןוא ,םייהרעדניא ןטניזעגזיוה
 ,סנקעטש

 טעוװ יז ,טגייווש ןוא לסעג ןרעביא ן'השמ-ךורב רעטניה בייוו סָאד טייג
 -סיורַא ןױשרַאּפסנַאמ ַא ןעד ןעמ ןָאק ץלַא םירָאװ .ןגָאז טשינ סָאד םיא ךָאד
 ...ךיוא ךָאד ךיז טמעש ןעמ ןוא ? ןגָאז

 טגָאז ןוא טנַאה רעד ייב ,ן'לאיחי טימ ,ןוז ןרעגניא ןטימ טייג השמ-ךורב
 ,ןריפפיוא ךיז לָאז רע יוװ ,ןָא םיא

 -שודיק ןפרַאדַאב וטסעוװ ,םייהרעדניא טציא רעטסטלע רעד טסיב וד --
 .עמַאמ יד ןייז-איצומ טסלָאז וד ידכ ,בוט-םוי ןוא תבש ןכַאמ

 .טרעה לאיחי

 ךיז ףיוא ןיוש טגָארט ןוא תעד-רב ַא ןיוש זיא רָאי ןעצ ןופ לגניא ַא --
 ?ןענַאטשרַאפ טסָאה .רענעסקַאװרעד ַא יו ,תוירחא יד

 ,ָאי --

 ? ןענרעל וצ ןרעגַאב טסעוװ ןוא --
 .ָאי ---

 ?ןָאטנָא טשינ שפנ-תמגע ןייק ןעמַאמ רעד ןוא ---
 ,ןיינ ---

 ןעשטומעלַאב טשינ ןוא רדח ןיא ןטלַאהוצנָא ןעז םיא טסלָאז ,הקבר --
 סיוא ךיז רע טיירד -- !הריבע עסיורג ַא זיא סע ? טסרעה ,ןענרעל ןופ םיא
 ,בייוו םוצ ךיז רעטניה טדער ןוא

 ןיוש טָאה סָאװ ,עקנילרעב רעד ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז םידיסח יד ןעוו
 .רעבירַא ןוא ץרַאה טכַאמעג עמַאמ יד ךיז טָאה ,ןעמיװשּפָא םייב ןטלַאהעג
 : עקנילרעב רעד ןיא ןטַאט םוצ ןגירשעג

 ,רעדניק עניילק טסָאה וד זַא ,טשינ סעגרַאפ ,השמ-ךורב !השמיךורב --
 ,טסרעה !געװ ןשידיא ןיא ןריפ ייז טסלָאז וד זַא ,ריד ףיוא ןטרַאװ סָאװ
 ? השמ-ךורב

 טרעה רע זַא; םידיסח יד רַאפ ךיז טמעשעג רָאנ ,טרעהעג טָאה השמ:יךורב
 ערַאד ,עכיוה יד טימ לקָאש ַא ןבעגעג רע טָאה .טגָאז ענעדיא ַא סָאװ ,וצ ךיז



 טא םזלס סל

 עקנילרעב רעד ןופ ןפורעג רע טָאה ןוז םוצ רָאנ ,בייוו םוצ טשינ ןוא סעציײלּפ

 ;פָארַא
 םייב ןייז ריכזמ ,ןענָאמרעד םשה-הצרי:םא ךיד לעװ ךיא !לאיחי --

 !ןענרעל וצ ןרעגַאב טסלָאז ןוא דיא-רעביא ןַא ןסקַאוװסיױוא טסלָאז וד זַא ,ן'יבר

 ...ךיוא יז טניימ רע זַא ,טסואוועג יז טָאה
 םידיסח יד .טנייוועג רעבייוו יד ןבָאה ,טרידעג ךיז טָאה לפיש סָאד זַא

 ךיז טָאה ס'עשָאש יכדרמ ןוא .ךעלרעייפ טמיטשעג ןעוועג ,טרעקרַאפ ,ןענייז

 ! ןפורעגנָא
 טייג סָאװ ,רעד , :טשטייט יבר רעד יוװ ,טרעהעג טסָאה !השמ-ךורב --

 תודיסח רעװַאשַאמָאט ? "בייוו סָאד טשרעמוצ ּפָא-טג ,ןײרַא המחלמ רעד ןיא

 ףרַאדַאב ,וָאשַאמָאט ןייק טרָאפ סָאװ ,רעד ...ערה-רצי םעד ןגעג המחלמ ַא זיא
 ...בייוו ןייז ן'טגיּפָא טשרעמוצ

 ,טסואועג טָאה רע .ןעגנַאגעגמײהַא קירוצ ןעמַאמ רעד טימ זיא לאיחי

 .תוירחא יד ךיז ףיוא טגָארט ןוא תעד-רב ַא זיא רע ,טלַא רָאי ןעצ זיא רע זַא
 .טגידנעעג טייהדניק ןייז ךיז טָאה טימרעד
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 רדח ןופ ןפרָאװעגסױרַא

 טָאה יז סָאװ ,גָאזוצ םעד ןטלַאה וצ עט'רובג ַא יו טפמעקעג טָאה הקבר

 ץלַא ןעד יז טָאה סָאװ .הרות רעד ייב ןץ'לאיחי ןטלַאהוצנָא ,ןַאמ ריא ןבעגעג
 טגָאזעגוצ ן'השמ-ךורב טָאה סָאװ ,דמלמ-ארמג םעד ןעלשיפ ידכ ,ןָאטעג טשינ

 דומיל ןלָאצ וצ ,ןוז ןייז ףיוא ןבעג גנוטכַא טעװ רע זַא ,ןרָאפקעװַא ןרָאפ

 ןטכעלש ןיא קרעמ יד ףיוא ןענַאטשעג ,ןרָאװעג ךָאד יז זיא ןסירעגסיוא ,.טלעג

 סייווש ןכייט טימ ןרָאװעג ןסָאגַאב ,רעפרעד יד רעביא ןפָאלעגמורַא ,רעטעוו
 ;סעציילּפ עריא ףיוא טּפעלשעג טָאה יז סָאװ ,הרוחס-טינש קַאּפ םעד רעטנוא

 טּפעלשעג ,סעטָאלב עטכייפ ןיא ךיש ענעסירעצ יד ןיא טעשטּפערדעג טָאה יז

 דניק ריא רעבָא -- ,קרעמ-רָאי עטייוו יד ןיא ןרופ יד ףיוא טכענ עצנַאג ךיז

 ןופ ןסיב םעד טרָאּפשעגּפָא טָאה יז .ןעמונעגסױרַא טשינ רדח ןופ יז טָאה

 ןלָאצַאב וצ ןבָאה רָאנ לָאז יז יבַא ,רעדניק עריא ןסיב ַא טגָאזעגּפָא ,ליומ ריא

 ,..בוטש רעשידיא רעד ןופ גרָאז עטשרע יד זיא דומיל-רכש םירָאװ .דמלמ םעד
 .טיונ ריא ןופ ןרָאװעג חצנמ זיא יז ןוא טייצ ַא ןעמוקעג זיא ךָאד רעבָא

 -רַאפ יז טָאה ןוא היח עטכעלש ַא יו ריא ףיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה טיונ יד

 יד טימ ןקָארשעגנָא ןײלַא ךיז טָאה יז סָאװ ,ןפלָאהעג טשינ טָאה סע ...טקוצ
 זיא יז -- ןטָארב ןוא ןענערב ךיז טעװ יז עכלעוו ןיא ,םונהיג ןופ ןרעייפ
 ןיא -- לילנמיא ריח ןיא ןּפעלשוצנײרַא ךיוא דניק ריא ןעוועג ןעגנואווצעג
 יה .לדנַאה

 ןרָאװשג ןלָאפרַאפ זיא ,ןעזוצסיוארָאפ ןעוועג זיא סע יו ױזַא ,השמ-ךורב
 ןוא טרעהעג טשינ רעמ טָאה ןעמ ןוא וװָאשַאמָאט לטעטש ןיא ן'יבר םייב
 עלַא טימ רעטניו רעד ןעיצוצנָא ןעמוקעג זיא ָאד .םיא ןופ ןעזעג טשינ

 -לעז ןביוהעגנָא טָאה רעױּפ רעד .ןטלעק ןוא סעכורעוװַאז ,ןשינעגָאלּפ ענייז

 ףרָאד ןיא ןכוזפיוא ןייג טזומעג םיא טָאה'מ .ןײרַא לטעטש ןיא ןעמוק רענעט

 ךַאװש זיא הקבר .ךעלטעטש עטייוו ןיא קרעמ-רָאי יד ףיוא רעדָא ,סױרַא
 רָאג יז זיא סנטצעל .ןעוועג ןָא-דימת ןופ יז זיא שטנעמ ךַאװש ַא .ןרָאװעג

 -מיײהַא זיא יז ןעוו ,קרַאמ-רָאי ןטצעל םייב ךיז טָאה יז .תוחוכ יד ןופ ןלַאפעג
 וצ טשינ יז טמוק ןָא-לָאמסנעד ןופ .טצענעגכרוד ּפיר ַא ,קרָאמ ןופ ןרָאפעג
 .ןטלַאהעג רדח ןיא לגניא סָאד ןוא טצעזעגכרודַא ןטלעוו טָאה יז רעבָא ...ךיז

 -וצ .ןײרַא ץענ רעד ןיא טריפרַאפ זייווכעלסיב יז טָאה ערה-רצי רעד רָאנ
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 יד ןיא זיולב ,געט עבלָאה ףיוא רָאנ ,רדח ןופ ןעמונעגּפָא םיא יז טָאה טשרע

 ,רעבָא רעטעּפש .םָארק רעד ןיא ןייטש ןפלעה ריא לָאז רע זַא ,געט-קרַאמ
 ןטימ טצונַאב ךיז יז טָאה ,ןרעוו רערעגָאמ ןביוהעגנָא ןבָאה םידירַאי יד ןעוו

 וצ *ךעלקעּפ, טימ ףרָאד ןטסטנעענ ןיא טקישעגסױרַא םיא טָאה ןוא לגניא
 ךיוא טכַאמעג ךיז טָאה לָאמַא { גָאט ןבלַאה ַא ףיוא זיולב רָאנ ,םייוג עטנַאקַאב

 טוואורּפעג טָאה יז .ןבעג הצע ןייק טנָאקעג טשינ ךיז טָאה יז .גָאט ןרעביא

 ןבלַאה ַא טימ רעדָא ,שרדמה:תיב ןיא טכיל ַא טימ ןשַאװאוצּפָא דניז ריא

 ןעמוקעג זיא יז .ןעמונעגוצ תויח סָאד ריא טָאה *עקּפוק עמורפ, יד .תינעת
 יז טָאה סָאװ .דייר-רסומ טימ טפָארטשעג יז ןוא ןטכַאנרַאפ יד ןיא ריא וצ

 רעד ףיוא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עניילק ייווצ יד ןָאט טנָאקעג רעבָא

 ףיוא טפרַאדַאב טָאה יז .עגירעייז סָאד טגנַאלרַאפ ןבָאה ,ן'לאיחי ךָאנ ,טלעוו

 טָאה יז זַא ,תוחוכ יד ןופ ןלָאפעג ױזַא סנטצעל זיא יז ןוא .ןבעג גנוטכַא ייז

 .קרַאמ ןיא םָארק רעד ייב סיפ יד ףיוא ןייטש העש עבלַאה ַא טנָאקעג טשינ

 ,גייט ַא יװ ןרָאװעג ךייוו זיא ץכעליוושעג סָאד ,ןפָאלעגנָא ריא ןענייז סיפ יד

 ,סיפ עכייוו יד ףיוא טקירדעג ןוא טצעזעג ךיז טָאה רעּפרעק רעצנַאג רעד ןוא

 .ןייג וצ תוחוכ ןייק טשינ טָאה יז ,טונימ עדעי טלַאפ יז זַא ,טליפעג טָאה יז

 ,תושפנ-תנכס זיב ,תוחוכ עלַא טימ ןוא .טלָאצעג יז טָאה דומיל-רכש רעבָא
 .קוזיח ַא טָאה לגניא סָאד זַא ,ןסייה לָאז סע יבַא

 זיא עטַאט ַא זַא .ןענרעל ןופ ןבילבעג-גילעטשרעטניה רעבָא זיא לאיחי

 רעדָא ,גָאט ןבלַאה םעד ךָאנ זיא לאיחי זַא !ןבעג גנוטכַא לָאז סָאװ ,ָאטשינ

 רדח ןיא ףרָאד ןופ ןפיול וצ ןעמוקעג ,קרַאמ ןפיוא ןייטש גָאט ןצנַאג םעד ךָאנ
 -ץגנָא עטיור טימ ,יינש ןוא טניו ןופ טשטַאּפעגסױא ,ןקַאב טימ ,ןײרַא

 ,טכַאמעג רעטכעלעג עטסערג סָאד םיא ןופ ךעלגניא יד ןבָאה ,טנעה ענעלָאװש

 -רַאפ ךיוא ןעזסיוא עשידיא סָאד ןיוש טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה יבר רעד ןוא
 ,גָאט םעד ךרוד ןענייז ךעלגניא-רדח יד .יוג ַא יוװ ,סיוא טעז רע ןוא ןויול

 .ןענרעל ןיא ןעמוקעג רעטייוו ,ףרָאד ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג זיא לאיחי סָאװ

 טסואוועג טשינ ,רעטנורעד ןבילבעג זיא ןוא ןגָאינָא טנָאקעג טשינ ייז טָאה רע

 וצ טימעג טשינ ךיז טָאה רע ליפיוו .ןענרעל ןיא ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו

 .ןכיירגרעד טנָאקעג טשינ סע רע טָאה .עטלעפרַאפ סָאד ןגָאירעד וצ ,ןייגרעד

 רענעלַאפרַאפ ַא ,רענעפרָאװעגסױרַא ןַא יו ,רעדמערפ ַא יװ ןסעזעג רע זיא
 טָאה רע ןוא טגערפעג סעּפע םיא טָאה יבר רעד זַא .רענעריולרַאפ ַא ןוא

 ,טלמונַא יו ,ןגָאלשעג רעמ טשינ ןיוש םיא רע טָאה ,ןרעפטנעּפָא טנָאקעג טשינ
 ,ןָאט סע טגעלפ רע יװ ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא םיא טּפינקעג רעמ טשינ ךיוא

 ןייז ןופ ןענורעג ןענייז סָאװ ,ןּפָארט-ןוטיט יד טימ ןבעגעג םיא רימש ַא רָאנ
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 ! ןָאטעג גָאז ַא ןוא םינּפ ןרעביא ,קעביצ םענעסעגעגפיוא-בלַאה
 ןפיוא רעביל טסלָאװ .סנשָארג עמירָא ס'עמַאמ רעד דָאש ַא ,לאיחי --

 ! ןפלָאהעגסױרַא קרַאמ
 רע .ןענרעל ןיא טגערפעג טשינרָאג יבר רעד ןיוש םיא טָאה רעטעּפש

 .טשינ רעדָא ,ןײרַא רדח ןיא טמוק לאיחי יצ ,טגיילעג טשינ טכַא ןייק ןיוש טָאה
 םיא רע טָאה ,ןלעפרַאפ ייווצ רעדָא גָאט ַא ךָאנ ,ןעמוקעגקירוצ רע זיא ןוא

 םיא טזָאלעג תונמחר רַאפ טָאה.יבר רעד .ןעוועג זיא רע ואוו ,טגערפעג טשינ
 ןיוש טָאה לאיחי שטָאכ ,ארמג רעד ןיא ןקוקנײרַא ןוא ךעלגניא יד טימ ןציז

 טדערעג רעמ טשינ ןבָאה ךעלגניא יד .טנרעל ןעמ סָאװ טסואוועג טשינ רעמ
 ,ןעגנַאגעגמײהַא רדח ןופ ןענייז ייז ןעוו ,ןטלַאהָאבסיוא ךיז ןבָאה ייז .םיא וצ

 םענייאניא םיא טימ ןפרַאדַאב טשינ ןלָאז ייז ידכ ,ןפָאלעגקעװַא רעירפ ןוא

 .ןײגמײהַא
 סָאד יװ ,גנַאל ױזַא .רדח ןופ ןעמונעגּפָא טשינ הקבר םיא טָאה ךָאד

 ריא טימ ,ץהשמ-ךורב טימ גנַאהנעמַאזוצ ַא סע זיא ,רדח ןיא ךָאנ טייג לגניא

 :גנונעפָאה יד טרענעג ,ךיז ייב ליטש רעד ןיא ,ךָאנ טָאה יז .ןחרז-רכשי
 טעװ יז ןוא תוחוכ יד ןעניוועגקירוצ טעװ יז ,ןפלעה טָאג ריא טעװ ןגרָאמ

 .ןעשטומעלַאב הרות רעד ןופ ןפרַאדַאב טשינ דניק ריא ןיוש
 ןיא ןדליג ןייז ןיבר םעד שדוח-שאר ןטצעל םעד טָאה לאיחי ןעוו רָאנ

 לריּפַאּפ סָאד ןעמונעג יבר רעד טָאה ,ןבעגעגרעביא טלקיוועגנייא לריּפַאּפ ַא

 יקירוצ סע ץלאיחי ךעלדנע ,קירוצ ןוא ןיהַא סע טיירדעג ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא
 { םיא טגָאזעג ןוא ןבעגעג

 דָאש ַא זיא סע .טלעג ןפיוא רעווש רעייז טעברַא עמַאמ ןייד ,לאיחי ---

 ,טייצ טסָאה וד ןעוו ,ןיירַא רדח ןיא ןעמוק טסנָאק וד .ןשָארג רעמירָא ריא
 וד ,רַאפרעד טשינ רימ טמוק טלעג"יבר ןייק רָאנ .ךעלגניא יד טימ ןציז ןוא

 .יסָאװרַאפ ןיילַא טסייוו
 ןופ לגניא שידיא ַא רַאפ טסייה סע סָאװ ,ןלעטשרָאפ טשינ ךיז ןָאק ןעמ

 למיה ןופ ןריט יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ן'לאיחי .ןרעװו וצ טקישעגמײהַא רדח
 עלַא ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָארַא זיא רע ןוא ןסָאלשרַאפ םיא רַאפ ךיז ןבָאה

 .ּפערט
 ןעמַאמ רעד טלָאװעג טשינ טָאה רע .טלָאװעג טשינ רע טָאה ןײגמײהַא

 ןייק ןעמענ רעמ טשינ ליוו יבר רעד זַא ,ןגָאזנָא ריא ןוא ןָאטנָא רעצ םעד
 טטָאלב רעד ןיא ,קרַאמ ןפיוא טײרדעגמורַא ךיז רע טָאה .םיא ןופ דומיל-רכש

 טָאה לסייוו יד .לסייוו רעד וצ ךיז טּפעלשעגּפָארַא ,ינק עבלַאה יד ןיא זיב
 סעירק טימ ןעװעג לופ זיא רעסַאװ סָאד .טלעטשעג טַאהעג טשינ ךָאנ ךיז
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 ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא ,"ןרח, דנַאל סָאד .ןעמואוושעג ןענייז סָאװ ,זייא

 .זייורעקיטש רָאנ ,יינש טימ טקעדַאב ןעוועג ןצנַאגניא טשינ ךָאנ ךיוא זיא

 רָאנ .דרע רעגיטָאלב ,רעטכייפ ,רעסַאנ רעד ןיא טעיּפָאטעג טָאה יינש רעד
 גרַאב ץיּפש רעד זיא ,הבית יד טורעג טָאה סע ואוו ,"טררא; גרַאב ןפיוא

 ,טכייפ ןעוועג זיא גרַאב רעצנַאג רעד ןוא יינש לּפַאק ַא טימ טקעדַאב ןעוועג

 עטכייפ ערעייז טימ זיולב ןוא טעקַאנ ןענַאטשעג ןענייז רעמייב יד .גיטַאלב

 ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא סָאװ ,ןוה ַא יו ,ןסילשעגּפָא ןוא טקילפעגּפָא ,ןגייווצ
 עטשרעביוא יד ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ,טערַאמכרַאפ ןעוועג זיא למיה רעד .רעסַאוװ
 ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .יז יוװ גיד'לפש ןוא דרע רעד ןָא ןטפטהעגנָא ,ןעלמיה

 ,ךיז וצ וצ טשינ םענייק טזָאל ןוא ןביוא טרָאד טכַאמרַאפ ךיז טָאה טָאג זַא

 ןפרָאװעגסױרַא רע יו טקנוּפ ןענייז דרע יד ןוא למיה רעד ,טלעוו יד ןוא
 עגילייה יד ןענרעל ןענָאק טשינ לָאמנייק ןיוש ןלעוװ ןוא רדח ןופ ןרָאװעג
 ...היוות

 ןעמ .רעטצניפ-קָאטש ןטוועג ןיוש זיג לביטש ןיא .ןטמנוקעגמייחא זיא רע
 ןטוזטג טליהעגנָא זיא סע לייוו ,ןטזעג טשינ שטנעמ ַא ןוכ הרוצ ןייק טױַאד טָאה

 -ראפ םעד ךרוד גנַאגסױא ןיק טטהעג טשינ טָאה סָאװ ,ךיוד ןטפידעג טימ

 ןופ תולוק טרעהעג ךיז ןבָאה ךיור-ןקלָאװ ןכרוד ןוא ,ךָאל-ןעמיוק ןטּפָאטש
 יד ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא טרעגלַאװעגמורַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק עגידנענייוו
 .טעק ןעדג ךיז ןענעלנַא טגיילשנקעווא ךיז טָאה ןוא ךאוװש ןעוועג זיא עמַאמ

 : ןפורעג ט'שלח'רַאפ יז טָאה ,ןעמוקניירַא טרעהעג םיא טָאה יז זַא

 .בוטש ןופ ךיור םעד סױרַא גָאי ןוא שיוורעדעלפ םעד םענ !לאיחי ---
 ,טיוט םוצ ךימ טקיטשרעד רע

 ,הדמתה טימ ןָאטעג סאד טאה רע

 .רדח ןופ טקישעגמײהַא ךימ טָאה יבר רעד ,עמַאמ --
 טימ טטב ןופ טּפָאכעגפיוא שמַאמ טקנַארק יד ךיז טָאה --- ? סאוורַאפ --

 | ,טעּפמיא
 טשינרָאג רימ ןופ ייס-יוו-ייס רעמ ןיוש טעו סע :טגָאז יבר רעד --

 ,רע טגָאז ,טלעג-יבר סָאד דָאש ַא זיא סע .ןרעוו

 ןגָארקעג לָאמַאטימ הקבר טָאה -- !טשינ ךיא ןיב ןזייא ןופ רעקרַאטש ---
 ,טנעה יד ןזָאלוצּפָא טכער ךיז ייב ןענופעג ןוא טומ

 סָאד ןרָאװעג טסואוװַאב ריא זיא דלַאב .טונימ ַא טרעיודעג טָאה סָאד
 טָאה יז !ןענרעל הרות עגילייה יד טשינ רעמ טעװ לגניא ריא :ענעעשעג
 .טנעה יד טימ שטָאּפ ַא ןבעגעג

 ?ןייז טציא טעװ סָאװ !לאיחי ---
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 ןייז ןופ טסַאל רעד רעטנוא טקירדעג ,ןריולרַאפ ןענַאטשעג זיא לאיחי

 .ןעניפעג טרָאװ ןייק טנָאקעג טשינ טָאה רע .טייקנלַאפעג רעצנַאג
 טסלָאז וד זַא ,דניק ןיימ ,ריד ףיוא ןבָאה תונמחר טָאג לָאז יאוולה ---

 !ןירַא שרדמה'-תיב ןיא טציא ייג ..! דיא רעכעלרע ןַא ןביילב שטָאכ רָאנ
 ךיז ןְבָאה ןרעדט יד .שרדמה:תיב ןיא לסעג ןרעביא ןעגנַאגעג זיא רע

 םיא טָאה טניוו רעשיטעטשניילק רעגיטסברַאה רעד .ןגיוא יד ןופ ןסָאגעג םיא
 טַאה רע .ּפָאק ןופ עלעטיה ענעסירעצ סָאד ןסירעג ,ןײרַא םינּפ ןיא טשטַאּפעג

 ,לטַאלַאכ ןטנווייל ןגידרעמוז םעד ןופ סעלָאּפ יד ןטלַאהעגוצ טנַאה ןייא טימ ךיז
 .בייל ןייז טזױלבטנַא ןבָאה סָאװ ,ןזיוה יד ןופ ןסיר יד ןלעטשרַאפ וצ רָאנ יבַא
 ,ךיז ןיא רעמ ןוא ,ּפָאק ןרעביא לטיה סָאד ןטלַאהעגוצ טנַאה רעטייווצ רעד טימ

 :טעשטּפעשעג רע טָאה ,ןּפיל יד טימ רעדייא
 ..! ןייז וצ דיא רעכעלרע ןַא רימ ףלעה !םלוע-לשיונובר --

 "יגס, רעד שיבייל 'ר ןסעזעג טכַאנרַאפ ןעירפ ןיא זיא שרדמה:תיב ןיא
 סעכַאלעמלַאב יד טימ טנרעלעג טָאה ןוא שיט *ןשיצראה:-םע; םייב ,"רוהנ

 םייב ןיוש ,שרדמה-תיב ןיא ןטניהיץנַאג ,קנעב עגירעדינ ףיוא .*בקעיזןיע,

 ,סרעֿכַאמלטיה ,סרעייננצלעּפ :ןדיא ןינמ ַא טצעזעגסיוא ןעוועג ןענייז ,רויכ
 -רעדעס -- רעמוז ןוא רעטסוש ייז ןענייז רעטניוו סָאװ ,רעטסוש ןוא סרעקילפ
 עטרעביושעצ טימ ,ןגער ןוא יינש ןופ רע'מינּפ ענעסירעצ טימ ןדיא ; סרעטלַאה
 טימ ןסעזעג ייז ןענייז ,רעבייל עטגיטניװעגכרודַא ,דרעב ענעגיולפעצ ,רָאה

 -עֵצ יד ןיא טקוקעגניירַא םוטש ןבָאה ןוא רע'מינּפ עגיבױלג-טָאג ,עטַאװע'מת
 "עג טָאה שיבייל 'ר ןדנילב ןרַאפ ןָאנבױא .םירפס ענעסעגעגפיוא ,ענעסיר
 טפירטעג טָאה סָאװ ,רעטכייל םענרעזייא ןַא ןיא טכיל ןדנוצעגנָא ןַא טנערב

 ,טפרַאדַאב טשינ סע טָאה רעדנילב רעד שטָאכ ,בלח סנּפָארט טימ ךיז ןופ
 ,גינייוונסיוא ןופ טנרעלעג טָאה רע םירָאװ

 וצ ןעוועג רָאנ זיא סָאװ ,שיבייל 'ר רעד ,ןעוועג רע זיא ּפיט רענדָאמ ַא

 רע .ןרָאי עגילָאמַא ןופ ןבעל ןשידיא םענעסָאלשעגּפָא םענעי ןיא ןעניפעג
 ,סעכָאלעמלַאב עמירָא יד .םיליהת-:הרבח רעד ןופ *יבר; רעד ןעוועג זיא
 ברע .ןטלַאהעגסיױוא םיא ןבָאה ,םיליהת-הרבח רעד וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ

 רָאּפ ַא לסעג שרדמה-תיב ןיא ןקישּפָארַא ייז ןגעלפ ,בוט-םוי ברע יצ ,תבש
 ךורב .רוטַאנ ןיא ךיוא לָאמטּפָא ,ריּפַאּפ לקיטש ַא ןיא טלקיוועגנייא ,ןשָארג
 ;לשיפ ַא תבש ןדעי ףיוא ןבעג ,בייוו ס'נדנילב םעד ,ן'עכענ טגעלפ רעשיפ
 לקיטש ַא טימ ןייב ַא ץריש רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ריא טָאה בצק גילעז

 םעד תופתושב ןבָאה ןוא ןעמונעגנעמַאזוצ רעטסוש יד ךיז ןבָאה לָאמַא .סטעפ

 רַאפרעד .טיינעגפיוא ךיש רָאּפ ַא יצ ,לוויטש רָאּפ ַא בייוו ןייז רעדָא רוהנ-יגס
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 ףױא טשטסייטרַאפ םיליהת ךעלטיּפַאק ייז טימ טנרעלעג רונה-יגפ רעד טָאה

 -ַאב ןייק .םירפס עגילייה ערעדנַא ןופ ןענרעל ייז טימ טגעלט רע רעדָא ,שידיא

 הרותג ַא ןעװעג זיא שיט ןייז .טַאהעג טשינ רע טָאה םידימלת עטמיטש
 ןשייצראה-םע םייב ,רוהנ-יגס רעד ,ןסעזעג רע זיא גָאט ןצנַאג ַא ."שיט-יוקפה

 ,סרערעהוצ טַאהעג ָאי טָאה רע יצ ,ןגָאז ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןוא שיט
 טייצ רָאנ טָאה סע עכָאלעמלַאב רעכלעוו ,טלָאװעג טָאה סע רעוו .טשינ רעדָא

 רעד ןופ ןסירעגּפָא ךיז רע טָאה ,טסולגרַאפ םיא ךיז טָאה סע רעדָא טַאהעג
 ןשי'צראה-םע םייב ךיז טצעזעגקעווַא ,ןירַא שרדמה-תיב ןיא ןעמוקעג ,טעבדַא

 .טגָאז רוהנ-יגס רעד סָאװ ךיז טרעהעגוצ ןוא שיט

 רָאנ טָאה רע .רוהנייגס רעד ,ןעוועג טשינ רע זיא ןדמל רעסיורג ןייק

 עטסָארּפ יד רַאפ טשטייטרַאפ טָאה רע ןוא "תולמה-שזריּפפ םעד טנעקעג

 י"שר טימ שמוח הרדס ַא -- ,טסואוועג ןיילַא טָאה רע סָאװ ,סָאד ןשטנעמ

 .דומלת ןופ סעדנעגעל יד רעדָא שרדמ לקיטש ַא
 ןגצעג םיא טָאה סע .סנטיוװרעדנופ ןענַאטשעג טשרפוצ זיא לאיחי

 רע :ךַאז ןייא טרעטשעג רעבָא םיא טָאה סע ,ךיז ןדעהוצנייא ןוא ןייגוצוצ
 ,םירבח-רדח ענייז ןופ ןּפַאכ טשינ רע םיא לָאז סע זַא ,טַאהעג ארומ טָאה
 סָאװ ,רעד םירָאװ .שיט ןשייצראה:םע טייכ סעכַאלעמלַאב טימ טציז רע יי
 טָאה ןעמ ןיא ץראה:-םע ןַא רַאפ טנכעררַאפ ןעוועג זיא ,ןדנילב םייב טנרעל

 לָאז ןעמ זַא ,טַאהעג ארומ טָאה לאיחי .םינדמל יד ייב םיא טימ טמעשעג ךיז
 -סױרַא זיא רע זַא .שיט םעד ייב טציז רע סָאװ ,םעדכרוד ןרעוו-רָאװעג טשינ
 ןוא ןדמל ַא ןרעװ וצ ליצ םטד ובטנגטגפיוא טאה ,רדח ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעג

 טָאה רע .סעכָאלעמלַאב עטסָארּפ סַאלק םוצ ןעגנַאגעגרעביא זיא ןוא דיסח ַא
 םעד ןוא רעגערטרעסַאװ םעד ,ןדיא ייווצ יד ןשיװצ טעשטרָאקעגנײיא ךיז

 ץכעגָאז ס'רוהנ-יגס שיבייל 'ר .ןעזסױרַא טשינ םיא לָאז ןעמ זַא ,רעכַאמלטיה
 ךרוד .ץרַאה ןייז ןגיוצעגוצ ןוא טריסערעטניא רעמ לָאמַא-סָאװ רעבָא םיא טָאה
 ייב ןעמוקַאב ייז ןבָאה רעטרעוו עגיד'שדוק-ןושל יד ןשטייטרָאפ ן'טושּפ םעד

 .שינעדנעטשרַאפ ןוא םעט ןרעדנַא ץנַאג ַא םיא

 ףיוא-טייטש טָאג יװ ,ןדיא יד רַאפ טלייצרעד רעדנילב דעד טָאה טציא
  "ָשֹג בורח בָאה ךיא סָאװ ,רימ וצ זיא ייוו, ; בייל ַא יו טמורב ןוא טכאנייב

 רעייז ןופ שיט ןופ רעדניק עניימ ןבירטרַאפ ןוא שדקמהח:תיב סָאד טכַאמ
 רע סָאװ ,טָאג ףױא ןעמונעגמורַא תונמחר סיורג ַא טָאה ן'לאיחי -...רעטָאפ
 -רַאפ ןדיא יד ןוא טנערברַאפ זיוה ןייז טָאה רע סָאװ ,םעד רעביא ױזַא טדייל

 .ןדיײל ס'טָאג רעביא טקיטשעג םיא ןבָאה ןרערט יד .ןירַא תזלג ןיא ןבירט
 ןדנוצעגנָא ךיז טָאה עביל עגיד'ארומ ַא ןוא ןטסיירט טָאג טלָאוװעג סָאה רע
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 ןטלַא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ םיא ייב זיא טָאג .טָאג וצ ץרַאה ןייז ןיא
 ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ןקעטש ןסיורג ַא טימ טייג סָאװ ,דיא םענעכָארבעצ

 םורַא ןבוטש עשידיא ןיא טייג רע ,ןטייז ייווצ ענייז ייב ןעגנעה סעברָאט ייווצ
 יד .טָאג זיא סָאד זַא ,טשינ טסייוו רענייק ,טשינ םיא טנעקרעד רענייק ןוא

 םיא וצ טכעלש ןענייז ןדיא יד ךיוא .רענייטש טימ םיא ןפרַאװַאב ןעגנוי-ןסָאג

 זַא ,טסייוו ,לאיחי ,רע רָאנ .רעבירַא טשינ לעוװש רעד רעביא םיא ןזָאל ןוא
 רעדיילק עשרעלטעב ענייז ןופ טלַאּפש ַא ךרוד ןעזעג טָאה רע --- ,טָאג זיא סָאד

 -ַאב ,לאיחי ,רע ןוא .תוכלמ-ידגב ןוא רעייפ ןופ ןייש ןגילייה ַא ןקוקסורַא
 "ןורָא םייב שרדמה-תיב ןיא טכַאניײב ןפָאלש ךיז טגייל טָאג זַא ...טָאג טניד
 טָאג יװ ,רע טרעה גנולצולּפ .םיא ןבעל ךַאװ רעד ףיוא רע טייטש ,שדוק
 זיא ייו, ;בייל ַא יו שרדמה-תיב ןיא טיירש ןוא ףיוא ףָאלש ןופ ךיז טסייר

 *.! שדקמה-תיב סָאד טכַאמעג בורח בָאה ךיא סָאװ ,רימ וצ

 -טע םייב ןעז םיא טעװ ןעמ זַא ,טַאהעג ארומ ןייק טשינ ןיוש טָאה רע

 טָאג !ןָא םיא סע טייג סָאװ .םיא סיוא ןכַאל ייז ןלָאז ...שיט ןשייצראה
 סע זיא רשפא .ןַאמירָא ןַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה טָאג .תולג ןיא זיא

 טָאה רע 1 שרדמהיתיב ןיא ךָאװ עגירָאפ טגיטכענעג טָאה סָאװ ,חרוא רעד

 יד טימ ױזַא םיא ףיוא טקוקעג טָאה רע ןוא דרָאב ענייר עסייוו ַאזַא טַאהעג
 -- ז ריט רעד ייב עילוק ַא ףיוא טייטש סָאװ ,רעד רָאג סע זיא יושפא ...ןגיוא

 ַא טגָארט טָאג .סעילוק ףיוא טשינ טייג טָאג ...טָאג ןייז טשינ ןָאק סָאד ,ןיינ

 .טײלעמירָא יד ןשיווצ ןָא-לָאמטנייה ןופ ןכוז םיא טעװ רע .דרָאב עסייוו ענייר

 ליוו !םיחרוא ןייז-דבכמ זומ ןעמ סָאװרַאפ ,ןיוש דע טייטשרַאפ טציא ,ָא
 .=! טָאג ךיז טניפעג טײלעמירָא ןוא םיחרוא יד ןשיווצ

 טרעה ןוא ןדיא ייווצ יד ןשיווצ טעשטרָאקעגניײא ױזַא טציז לאיחי יװ ןוא

 ןצ ףיױא רעדנילב רעד טרעה ,דייר ס'נדנילב םעד וצ הדמתה טימ וצ ךיז

 -ןַאפ ענייז ןופ רעכעל עדנילב יד טימ םוא ןקָארשרעד ךיז טקוק ,ןענרעל

 ךיז טגערפ רע ןוא ,ןעזעג סָאװ-סעּפע ייז ךרוד טלָאװ רע יװ ,ןגיוא עטּפעלק
 { םיא םורַא עטנעָאנ יד ייב ןָא

 ...ז שיט םוצ ןעמוקעגוצ זיא רעוװ ---

 ךיז טדיישעגסיוא טָאה סָאװ ,עמיטש עגנוי ס'לאיחי ןעוועג זיא סע יצ

 -עג ךיז ןבָאה סָאװ ,תולוק ענעסעגעגפיוא ,עטבױטרַאפ-בלַאה ,עטלַא יד ןופ

 רעהעג סנעמעוו ,ןדנילב םעד םעדכרוד ןוא ןדיא עטעװערָאהרַאפ יד ןופ טרעה
 םענעמוקעגוצ םעד ףיוא טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ,ףרַאש רעייז ןעוועג זיא סע
 ,טביל ןטסגינייוועניא ןַא ךרוד ןעזרעד רשפא םיא רע טָאה יצ ...ז שיט םוצ
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 טניוטשרעד יו זיא רעטלַא רעדנילב רעד .. םיא ןיא ןטכיולעג טָאה סָאװ

 : ןגיוא עדנילב יד טימ טכוזעג זעוורענ טָאה ןוא ןרָאװעג
 ? סע זיא ,ריא טגָאז ,רעוו --

 .טרעפטנעעג ןעמ טָאה -- !לגניא ַא סעּפע ,טשינ רענייק --

 ..! רימ וצ רעהַא םיא טפור ...לגניא ַא ...לגניא ַא

 רעד .רעטניוטשרעד ַא ןוא רענעקָארשרעד ַא ,ןעגנַאגעגוצ זיא לאיחי
 יו ,טנעה עזעוורענ ,עגידרענייב ענייז םיא וצ טקערטשעגסיוא טָאה רעטלַא
 טָאה רע .זיא סָאד רעוו ,ןייגרעד ןציּפש-רעגניפ יד ךרוד טלָאװעג טלָאװ רע
 טשינ ןוא ןרעטש ןייז ,תואּפ ענייז ,םינּפ ס'לאיחי רעגניפ יד טימ טּפַאטַאב

 :ןייצ ןָא סעלסַאי ענייז טימ ןּפַאלק וצ טרעהעגפיוא

 ?לגניא ,וטסיב רעוו ...לגניא ַא ...לגניא ַא --
 .רדח ןופ טקישעגמיײהַא ךימ טָאה יבר רעד ...ס'דיסח השמ-ךורב --
 ?טקישעגמײהַא ךיד רע טָאה סָאװרַאפ ---
 ,.קרַאמ ןיא ןפלעהוצ ריא זומ ךיא ,קנַארק זיא עמַאמ יד --

 ךיא ,טנווָא ןיא טייצ טסָאה וד ןעוו לָאמ ןדעי, דניק ןיימ ,רימ וצ םוק --
 - .ריד טימ ןענרעל לעוו

 רע זיא טנוװָא ןדעי .יבר ס'לאיחי ןרָאװעג זיִא רוהנ-יגס רעטלַא רעד
 "רדח יד רַאפ הּפרח ַא ןעוועג םיא זיא סע .ןירַא שרדמה:תיב ןיא ןעגנַאגעג

 -םע; :ןפורעג םיא ןבָאה ןוא םיא טימ טציירעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ךעלגניא
 ..טרַאעג טשינרָאג ןיוש סע טָאה ץלאיחי רעבָא ."ץראה
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 קרַאמרָאי ןפיוא איבנהרהילא

 טגרָאבעג טשינ טָאה רע .טָאטש ןופ הולמ רעד ןעוועג זיא היכרב 'ר

 רעבייוו עשידיסח יד ןבעגעגסױרַא טָאה רע .הרוחס רָאנ ,רַאב ןיא טלעג ןייק

 .עיור טגרָאבעג ;קרַאמ ןפיוא ןעלדנַאה ןלָאז יז זַא ,גרָאב ףיוא רעכיט ןוא ץיצ

 ןוא .קרעמרָאי יד רַאפ ןטעברַאסיוא יז ןלָאז ייז זַא ,סעכָאלעמלַאב יד ןפָאטש

 טנװַאדעג ,טנרעלעג געט עבלַאה ,םורפ רעייז ןעוועג זיא היכרב 'ר שטָאכ

 "עג טשינ םיא סָאד טָאה ךָאד ,ןיד ןטסנעלק ןדעי ןיא ןעוועג טיהעגּפָא ןוא

 עשידיסח יד ןופ ןוא סעכָאלעמלַאב עמירָא יד ןופ טיוה יד ןדניש וצ טרעטש

 ןעמוקעג ףליהוצ םיא זיא ,ןזניצ עסיורג ןעמענ ןיא ,עקַאט םעד ןיא ןוא ,רעבייוו

 ,םיניד ןוא ךעלדיירד ענעדיישרַאפ ךרוד טָאה רע .טייקשירענרעל-ליואוו ןייז

 עכיוה ענייז ןעגנערב-גנַאלקנייא ןיא טנָאקעג ,טנעקעג טוג ױזַא טָאה רע סָאװ

 ןעוועג ןענייז .טָאג ןייז יא ,ענעשעק ןייז יא .טייקמורפ רע'רשכ ןייז טימ ןזניצ

 ...ןדירפוצ

 .סעכָאלעמלַאב ןוא טײלעמירָא יד ןופ טסגנַא יד ןעוועג זיא היכרב 'ר

 -עגנָא טוג ,טנרעלעגנָא טוג טַאהעג ךיז טָאה רע יו םעדכָאנ ,ןסײבנָא ןכָאנ

 רעביא ןלירב יד ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא ןקעטש םעד ןעמונעג רע טָאה ,טנװַאד

 ןעמירָא ןרעביא טזָאלעג ךיז רע טָאה ,ענעשעק ןיא לכיב ןטימ ןוא ,ןגיוא יד

 .רעגירעדינ ַא ,ןעוועג רע זיא רעניילק ַא .תובוח ענייז ןקוקכָאנ לטעטש ןופ לייט

 ןעמ טָאה .טכיילשעג ךיז טלָאװ רע יוװ ,טירט עליטש טימ רע זיא ןעגנַאגעג

 . "טשינ ַא יװ גנולצולּפ ןזיוװַאב טשינ ךיז טָאה רע זיב ,טקרעמַאב טשינ םיא

 קעמש ַא ןבעגעג .סעכָאלעמלַאב יד וצ ,ךעלבלעוועג ןוא ןבוטש יד ןיא רעטוג

 ערעשטעוו ףיוא טכָאק ןעמ סָאװ ,לּפעט ןיא קילב ַא טּפַאכעג ,טרָאד ןוא ָאד

 : טגערפעג אחרוא-בגא ןוא

 ענשטנעל ןייק ןרָאפעג טשינ טסיב וד סָאװ ,חרז ,השעמ יד זיא סָאװ ---

 ! קַאמרָאי ןפיוא

 .ענעשעק ןיא םיא ייב ןגעלעג זיא סעקינדירַאי לטעטש עצנַאג סָאד םירָאװ

 ,ןבעגּפָא ןובשחו"ןיד קרַאמרָאי ןדעי ךָאנ טזומעג םיא ןבָאה סעכָאלעמלַאב יד

 .בוח םעיינ ַא ןלעטשסיוא ןוא ןזניצ טימ ןרק לייט ַא ןלָאצּפָא ,ךיז ןענעכערּפָא
 ,לכיב ןיא בתכ-טנַאה םענייש ַא רעייז טימ ןבירשרַאפ ןעוועג םיא ייב זיא ץלַא

 -צלעּפ ענעסּפעש ,(18) י"ח ןינמכ, לוויטש ענעטכָאיא :ןושל שיינדמל ַא טימ
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 םִא םמש ךפ

 יד טימ ןרַאש לסעג ןיא ןעזרעד םיא טָאה ןעמ זַא .."בוט ןינמכ. -- ךעל
 .רעגיואוונייא יד ןלָאפַאב קערש ַא זיא ,טנַאה רעד ןיא ןקעטש ןטימ ךעלסיפ

 ,עטַאט, :הרושב ס'בויא ןגָאזנָא םייהַא ןפיולוצנָא ןעמוקעג ןענייז רעדניק
 יד ןעיירד רעקנילפ ןעמונעג ןבָאה טנעה עשרעטסוש *!טייג הולמ היכרב

 סעגנעמרעס עשרעיופ יד רעביא ןגיובעג ּפעק יד ןבָאה סרעדיינש ,סעװטַארד

 יד ערעדנַא סָאד סנייא ןסייר ןעמונעג ךיז ןבָאה סעקרעמערק:ירעבייוו ןוא

 ,טוט ןעמ זַא ,ןעז לָאז הולמ רעד ידכ ,טנעה יד ןופ סעטרעיוּפ יד ןוא םירעױּפ

 הלילח ןעמ טָאה רעמָאט םירָאװ .גידייל טשינ טייטש ןעמ ,טעװערָאה ןעמ

 -לָאב סיוא טכַאמעג ןוא הרוחס יד ןעמונעגוצ היכרב 'ר טָאה ,טלָאצעג טשינ

 .עכַאלעמ
 ןשידיא ןדעי ןיא ןירַא טָאג טקיש .ןסעגרַאפ טשינ ךיז ןלָאז ןדיא ידכ

 סעכָאלעמלַאב לטעטש םעד רַאפ .ןדיא טגינייּפ סָאװ ,"ןדארזובנ,, ןייז לטעטש
 ןעוועג רע זיא ן'הקבר רַאפ רָאנ ,ןדַארזובנ רעד ןעוועג הולמ רעד היכרב זיא

 יז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ריא ."תומה-ךאלמ, רעכעלנעזרעּפ ,רענעגייא ןַא

 'ר טָאה רעבָא ץתמא רעד ןיא .ערעדנַא עלַא ןופ רעמ טגָאי ןוא רע טגינייּפ

 ןעלדנַאה סָאװ ,ךעלבייוו עשידיסח יד ףיוא ץרַאה טכעלש ַא ןגָארטעג היכרב
 רַאפ םידיסח יד ןטלַאהעג טָאה רע .רענעמ יד רַאפ הסנרּפ ןייא-ןפַאש ןוא
 רַאפ רָאנ טשינ -- ן'יבר םוצ ןרָאפ רעייז ,םירוכיש רַאפ ןוא רעייג-גידייל

 טוט ןיבר םייב .תוער-תוברת רַאפ רַאנ ,ןענרעל-הרות ןופ ןעשטומעלַאב

 עשידיסח יד ףיוא ןזָאלסױא סעכ ןייז רע טגעלפ .סטכעלש סָאדלַא ּפָא ךיז

 ןענַאק ןלָאז ייז זַא ,לדנַאה רעייז ךרוד רענעמ יד טימ-ןפלעה סָאװ ,רעבייוו

 : ,ן'יבר םוצ ןרָאפ

 רע טגעלפ -- ?ן'יבר םוצ ןעייטלוה ןרָאפעג רעדיוו ? רענייד זיא ואוו ---
 .ן'הקבר אבה:ךורב ַא טימ ןייז-דבכמ לָאמנייא טשינ

 יז טָאה רע סָאװ .,ן'הש:נ-רורב ריא ףיוא ץרַאה רעווש ַא טגָארט יז ,תמא

 ןוא ,ן'יבר ןייז ףיוא ,תודיסח ןייז ףיוא ,םיא ףיוא ןדערסיוא רעבָא ,טזָאלרַאפ
 יז שטָאכ םירָאװ .טזָאלעגוצ טשינ יז טָאה סָאד ,ןדמערפ ַא ןופ וצרעד ךָאנ

 ץהשמ:ךורב ריא ךרוד ךיז יז טָאה ךָאד ,ענעדיא עגידניז ַא רָאנ ךָאד זיא
 ,ןיהַא טרָאד ךיוא רעהעג יז .תודיסח ןטימ טּפינקרַאפ ןוא ןדנוברַאפ טליפעג

 ןקָארשעג ןוא טַאהעג-ארומ טשינ טָאה יז ליפיוו ןוא .ןינע ןַא סריא זיא סע

 םיא יז טגעלפ ,טנַאה רעד ןיא םיא ייב ךָאד זיא יז םירָאװ ,הולמ ןרַאפ ךיז

 | :ןרעפטנעּפָא
 ז ן'יבר םייב ,היכרב 'ר ,ןובשח רעייא ףיוא סעּפע ןעד טציז רע ? יסָאװ --

 ץ'יבר םייב ןרָאי עצנַאג ןציז לָאז רע זַא ,אחינ זיא ריד ביוא ,אלימ --
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 עז ךיא !ץיצ ןיימ טיט ןייז טעװ סָאװ רעבָא .טכער וימ זיא ,ןעייטלוה ןוא
 ףיוא ןרָאפ טשינ ךָאד טסנָאק וד !ןפיוקרַאפ סעּפע טסלָאז זד זַא ,טשינ ךָאד
 : ! קרעמרָאי יד

 רענעגנואווצעג ַא .ןרָאװעג ךיילב-טיוט טרָאװ םעד ייב הקבר ןיוש זיא
 ,ןּפיל עריא ףיוא טמירקרַאפ ךיז טָאה לכיימש

 םוצ ! ריא טדער סָאװ 1 היכרב 'ר ,קרעמרָאי ףיוא טשינ טרָאפ רעוו ---

 ! ץהשמיךורב ןבָאה ןעד ךיא ףרַאדַאב קרַאמרָאי
 רעטצענעגכרוד רעד טימ קילגמוא סָאד טַאהעג רעבָא טָאה הקבר טניז

 ףיוא טעװעטַאשטעג טָאה רע .טיױט םעד ןָאטעגנָא הולמ רעד ריא טָאה ,ּפיר
 ףיוא טרָאפ יז יצ ,סָאג ןיא דיוב ריא ייב גָאט-גרָאט ןדעי טייטש יז יצ ,ריא
 יז טָאה םיוק .רעפרעד יד ןיא הרוחס קעּפ יד טימ טייג יז יצ ,קרעמרָאי יד

 ַא יו ,לבלעוועג ןיא ריא ייב ןזיװַאב ךיז רע טָאה ,דירַאי ַא טזָאלעגכרזד

 טָאה רע יװ םעדכָאנ .קַאבַאט-קעמש ןקרַאטש ַא ןעמונעג ןוא ,תומה-ךאלמ

 -קַאבַאט ענרעבליז סָאד ןגָאלשעגכרודַא טוג ךעלרעגניפ עניילק יד טימ
 { ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ,טנַאה רעד ןיא ןטלַאהעג דימת טָאה רע סָאװ ,עלעטעקש

 לעװ ךיא 1 קנַארק טסיב וד זַא ,הקבר ,הרוחס יד וטספרַאדַאב סָאװ ---

 ...גייצ סָאד ריד ןופ ןעמענוצ
 !קנָארק ,הלילח ,זיא רעװ ,ןבעל רימ טלָאז ריא ! ריא טדער סָאװ --

 זיא ןעגיגַאב ןגרָאמ דלַאב ,םשה-הצרי-םא !רָאג קנַארק ...םיאנוש עניימ עלַא

 !ָאטשינ ןיוש ןייבעג ןיימ
 סע זַא ,ןעז לָאז היכרב 'ר זַא ,טעב ןופ ּפָארַא-גנורּפש ַא ןבעגעג ןוא

 ..טשינרָאג ריא טלעפ
 לסיב סָאד טנייוועגסיוא ,גָאט וצ גָאט ןופ טּפעלשעגּפָא ךיז יז טָאה ױזַא |

 רעד ןעוועג זיא סָאװ ,קרַאמרָאי רעשזליא זיא רעבָא טציא .הולמ םייב הרוחס

 -עג יז טָאה ,ךיז טלעטש רעטניוו רעד רעדייא ,קרַאמרָאי רעסיורג רעטצעל
 -רָאי ןפיוא ןרָאפ טשינ טעוװ יז ביוא .ןָא ךיז טקור ןידה:םוי ריא זַא ,טסואוו
 טעװ יז ןוא ץיצ ךעלקיטש רָאּפ יד ןעמענוצ ריא ייב הולמ רעד טעוװ ,קרָאמ

 .סיוא ןייז טעװ ץלַא ןוא סעצילָאּפ עגידייל ייב ןביילב -

 נָא רע טָאה ,שרדמה-תיב ןופ ןעמוקעגמיײיהַא טנװָא ןיא זיא לאיחי זַא

 .ןָא ךיז טוט ןוא טעב ןופ ןכָארקעגּפָארַא זיא יז יו ,עמַאמ יד ןפָארטעג
 ! סיפ יד ףיוא םיוק ךָאד ךיז טסטלַאה וד !ןעשעג ָאד זיא סָאװ ---
 .ןעוועג ָאד זיא הולמ רעד היכרב --

 רעד ןופ לקניוו ןיא ןסעזעג זיא רע .ןענַאטשרַאפ ץלַא ןיוש טָאה לאיהי
 רעד ןעמ טפלעה ױזַא יו ,טכַארטעג ןוא בוטש רעטעשטּפָאקרַאפ ,רעלעקנוט
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 ?דירַאי ןפיוא ןרָאפ טשינ רע לָאז סָאװרַאפ :ןלַאפעגנייא םיא זיא ?ןןעמַאמ

 ,םידירַאי יד ףיוא ןרָאפ ןבייהנָא טעװ רע סָאװ ,םעד טימ זַא ,טסואוועג טָאה רע
 ןוא רענרעל סַאלק םעד טימ דימת ףיוא רעביא רע טדיינש ,ץלַא ךיז טגידנע

 טרעהעג .רעלדנעהדירַאי ןוא סעכָאלעמלַאב יד וצ ,ןגירעדינ םוצ רעביא טייג
 ןיוש ןעד רֶע טציז ?סעכָאלעמלַאב עטסָארּפ יד וצ טציא טשינ ןיוש ןעד רע
 ? שיט ןשי'צראה-םע םייב טשינ

 רעשזליא ןפיוא ןרָאפ לעװ ךיא .טשינ ךיד גרָאז -- ,רע טגָאז -- ,עמַאמ --

 ,דירַאי
 ? קרַאמרָאי ןפיוא ןרָאפ וטסעװ ױזַא יו ! רעניימ רחוס ,ייג ,ןיוש ייג --

 ?ןבעג-הצע ןַא ןײלַא ןענָאק ךיז וטסעװ ױזַא יו
 ןיירַא ןיוש ייג ךיא .ןזייוואוצ רימ טעוװ רע ,ןכורב 'ר ןטעב לעװ ךיא --

 ? ךיא לָאז ,םיא וצ

 םיא טָאה ןיא ךורב 'ר ןכש םוצ ןעגנַאגעגנײרַא לאיחי זיא ןסע ןכָאנ
 .ןעמַאמ רעד וצ ןטעבעגניירַא

 ןייק .םניחב טשינ ןוא ,"םויו-םוי-לכב; ךורב ןעוועג דיא רעכעליירפ ַא
 .,ןגיזַאב טנָאקעג טשינ םיא טָאה גרָאז ןייק .ןעמענ טנָאקעג טשינ םיא טָאה הרצ
 רַאפ ןּפיל יד ףיוא *ןגרָאמ-טוג, ןגיטרַאפ ַא טימ ,סגיטסול ַא ,סכעליירפ ַא

 גָאט םעד זיולב רָאנ ,טגָאזעג רע טָאה ,רעמ טשינרָאג ליוו רע .םענייא ןדעי

 ןרַאפ ףרַאדַאב ןעמ סָאװ ,עגינייז סָאד טָאג טקיש גָאט ןדעי ,ןבעלרעביא
 טָאה ,ןסייהעג רע טָאה ךורב ...! ןגרָאז טָאג לָאז ןגרָאמ רַאפ .גָאט ןגיטנייה
 ,! גָאט ףיוא גָאט טָאג זיא טביולעג) "םויו םוי לכב ךורב; ןפורעג םיא ןעמ
 סָאבעלַאב רעד .טגָאזעג רע טָאה ,המהב ַא וצ ןכילגעג זיא שטנעמ רעד םירָאװ
 טשינַא ןטישנייא קירבָא ןשירפ עטירָאק רעד ןיא ןגרָאמירפ ןדעי ריא זומ
 ןיוש זומ סע זַא ,ןיוש טניימ ןוא ,סָאבעלַאב ַא טָאה יז זַא ,ךיז יז טסעגרַאפ

 טָאה ךורב ..ךעלסיבוצ גָאט ןדעי שטנעמ םעד טָאג טפלעה ױזַא ,ןייז ױזַא

 סקַא יד טָאה סָאװ ,ךופ רעדעי רַאפ לסקַא ןטײרגעגנָא ןַא טַאהעג גידנעטש
 טַאהעג רע טָאה ן'הקבר רַאפ רָאנ .ןפלעהוצרעטנוא ןדעי -- טנַאה ַא ,ןכָארבעצ
 -ַאב ךיז רע טָאה ,ץ'יבר םייב זיא השמ:-ךורב טייצ ,טײקכַאװש רעדנוזַאב ַא
 ,םעניילק םעד ףיוא עלעכיימש ןגיד'מולש םעד טימ .לאוג ריא רַאפ טכַארט
 רעבירעד טרעווילגרַאפ ,םינּפ ןטרעמַאהעגסיוא רעדעל:-עװשעדָאּפ סיוא יוװ

 ףיוא זַא ןעוועג רעכיז טלָאװ רע יו טקנוּפ ,עלעכיימש טגיאורַאב ַא טימ
 ןייק טשינ עקַאט) טיירגעגנָא אבה-םלועל-קלח עלעסיב ןייז זיא טלעוו רענעי

 -ןטוג ןטיירב ַא טימ ןעמוקעגניירַא רע זיא ,(ןַארַאפ זיא לסיב ַא רָאנ ,ךס

 : ץהקבר וצ טנוװָא
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 ןוא -- ?טעב ןיא רָאג טסגיל וד ?הקבר ,השעמ יד זיא סָאװ ,ַאה --

 סָאװ ,ןיירַא לכעליישטַאפ ןטיור ןסיורג ןיא ןבעגעג ךיז ץיינש ןטיירב ןטוג ַא
 טלקַאשעגסיוא טוג זָאנ ענעסקַאװַאב:-ןבלָארט יד רע טָאה גנוגעווַאב רעד ייב
 !ןיײרַא דנַאל ןיא קרַאמ רעשזליא ןַא סעּפע ךָאד טייג סע --- .ןטייז עלַא ןופ
 ? ןגָאז היכרב 'ר טעוװ סָאװ ןוא

 סָאװ !ןבעל-ךורב 'ר ,ןפור טקישעג ךייא ךָאד ךיא בָאה עקַאט סָאד
 ןגיוא יד ףיוא טשינ ךימ טזָאל .ןעוועג ָאד ןיוש זיא הולמ רעד ?ןעמ טוט
 .ןעמענוצ ץיצ ךעלקיטש רָאּפ יד רימ ליוו

 טקיש טָאג ?רערעדנַא ןַא רעדָא היכרב 'ר רעד ,קוליח רעד זיא סָאוװ --

 ? ןגרָאז וצ וטסָאה סָאװ .עטַאט ַא זיא טָאג רָאנ .שטייב ןייז דרעפ ןדעי וצ
 ױזַא .ענעגייא ןַא רַאפ ןטלַאהעג יז טָאה רע .ן'הקבר טצודעג טָאה ךורב

 ! תונכש ןיא ריא טימ ןיוש רע טציז גנַאל

 טימ טשינ לאיחי עקַאט לָאז סָאװרַאֿפ ,הקבר ,רָאנ רימ גָאז רעבָא --

 ענייז ןיא ךיא !שטַאגנוי רענעסקַאװרעד ַא ןיוש ךָאד זיא רע ? ןרָאפטימ זנוא
 ףיוא טרָא םיא רַאפ ןכַאמ לעװ ךיא ...ןרָאװעג ןתח ַא ןיוש ךיא ןיב ןרָאי

 ! םוק ןוא ,לאיחי ,רעגנערד יד קַאּפ .דיוב רעד

 ַא ,םיא סיוא ןכַאמ ךיא לעװ סָאװ ?ןענרעל טימ ןייז טעװ סָאװ ןוא --

 ךיא ןיב םעד רַאפ ,אלימ .טגָאזעג-סנייטשימ ,רענייא רעזנוא יו ? קינדירַאי
 -סנַאמ ַא ךָאד זיא רע ,רע רעבָא .ןוצר ס'טָאג זיא ױזַא .ןרָאװעג ןפַאשַאב
 !ןענרעל-הרות רַאפ -- ,ןפַאשַאב שרעדנַא סעּפע רַאפ ךָאד זיא רע .,ןױשרַאּפ

 -- !קינדירַאי ַא ךיא ןיב ךָאד ןוא --- ןױשרַאּפסנַאמ ַא ךיוא ןיב ךיא ---

 !ייז יוװ ,דיא ַאזַא טקנוּפ ןיב ךיא ןוא -- .טסורב רעד ןיא ךורב ךיז טּפַאלק

 ַא זיא טָאג ןוא ,םיליהת םוי ןיימ ,גָאט ןדעי ןענעװַאד ןיימ רימ בָאה ךיא
 טייטש ":זבח-םלועל קלח; לסיב ןיימ ? ארומ ךיא בָאה ןעמעוו רַאפ ןוא ,רעטָאפ

 טדנעוו -- !לאיחי .ןעמענוצ טשינ רימ סע טעװ רענייק ,טײרגעגנָא רימ רַאפ

 רעזנוא יוװ ,קינדירַאי ַא רע וד .ייז ףיוא טשינ קוק -- .לגניא םוצ ךיז רע

 ןביוהפיוא ךיד טסעוװ ,םיליהת-הרבח רעד ןיא ןריפ ךיד לע ךיא .רענייא
 -ּפָא םיליהת םוי ַא ,ןינמ ןטשרע ןטימ ןענעוװַאד ַא ןּפַאכנײרַא טסעוו ,גָאטרַאפ
 .ךיילגוצ ןדיא טימ דיא ַא ןייז טסעװ וד ןוא ןָאט ןפנָארב קנורט ןטוג ַא ,ןגָאז

 --- ,לאיחי ,ןבעל'כ .ןפערטנָא איבנה"והילא וטסעװ -- ןרָאפ קרעמרָאי יד ףיוא
 םענעווָאזַאר ןטרעדָארַאפ ,ןטעברַאעגסיוא ןייז ןיא טנַאה ס'לאיחי ךורב טמענ
 ? ןַאמ-םיליהת-הרבח ַא ןרעוו טסליװ -- ,ןײרַא לצעלּפ

 ? ןפָארטעגנָא ןיוש םיא טָאה ריא ,ךורב 'ר --
 ? ןעמעוו .--
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 .ן'איבנה-והילא ---

 ףױא טסעװ וד ןעזו ,ןעז ךיוא םיא טסעו !לָאמנייא טשינ !אישק ַא -
 קעּפ יד סטקַאּפ .תויהש עגנַאל ןייק טשינ סטכַאמ ,ללכה .ןרָאפ םידירַאי יד
 גָאטרַאפ .םילכ יד טנייה ךָאנ ףיוא-ןדָאל רימ .רעגנערד יד ןָא-סטיירג ןוא
 געוו רעד זַא ןבעג רָאנ לָאז טָאג .טימ ךיד םענ ךיא ,לאיחי .ּפָא רימ ןרָאפ
 ןרעביא רַאש ַא טיג ,רעטצנעפ םוצ וצ-טפיול ךורב 'ר -- .רעטוג ַא ןייז לָאז
 --! ןלעטש ךיז טעװ עטָאלב יד !לטסערפ ַא טמענ סע ,ןעקנַאדדוצ-טָאג -- .זָאלג

 ןופ גייצ ןסיוטש יד ןעמונעגּפָארַא הקבר טָאה ,דיירפ ןָא ,טייהרעמוטש
 ןוא רעוװעקָארק ,ךעלטניב ענעטנווייל ןיא ןדנובעגנייא ייז ןוא סעצילָאּפ יד
 ןוא ןפלָאהעגוצ ייברעד טָאה לאיחי .עניילק ןוא עסיורג ,רעכיט רעשטשָאמַאז
 ףיוא ,רעכיט יד ףיוא :לדנַאה ןופ תודוס יד ןבעגעגרעביא םיא טָאה עמַאמ יד

 טשינ ןָאק ןעמ ןוא ,*אמירּפ, סע זיא ,"בוט, ןבירשעגפיוא טייטש סע עכלעװ

 ליפיוו ,ןעיצ ןעמ געמ ףיֹורַא .םעייּפ ַא טימ ןדליג יירד רָאנ ,ןזיל שרעדנַא

 ןופ הרות יד טסואוועג טָאה לאיחי .טשינ -- רעטנורַא רָאנ ,ךיז טזָאל סע
 טימ טרעהעגוצ ךיז רע טָאה ךָאד ,קיטקַארּפ רעגיטציאיזיב ןייז ןופ לדנַאה

 טָאה ןוא גיטכיוו רעייז ןעמוקעגרָאפ ךיז זיא רע .דייר ס'עמַאמ רעד וצ הדמתה
 -גניא עשיטָאטש ערעדנַא עלַא ןופ רע'בושח רַאפ ןטלַאהעג השעמ:-תעשב ךיז

 םיא טיג ןעמ לייוו ,רַאפרעד ,יולע-ןמלז רַאפ וליפַא ,רדח ןיא ןעייג סָאװ ,ךעל
 רעד .קַרַאמרָאי ןפיוא ןריפ וצ םָארק עצנַאג ַא םענעסקַאוװרעד ַא יו רעביא
 -רָאפ ןגידנגרָאמ םעד ןופ טכױטעגסױרַא לזניא-רעביוצ ַא יװ טָאה קרַאמרָאי
 סָאד ןוא .ןטייקגיריגיינ ןוא ןעגנושַאדרעביא ײלרעלַא טימ גָאט םענעליוה

 ױװ ,טלַאטשעג עכעלרעדנואוו ַאזַא טניואוו לזניא-רעביוצ םעד ףיוא סָאװ

 ַא ךָאד רעבָא ,טפַאהלפייווצ עקַאט -- ,טייקכעלגעמ ַא טימ ,איבנה-והילא
 -רַאפ קרַאמרָאי םעד טָאה ,םינּפ-לא-םינּפ ןפערטוצנָא םיא -- ,טייקכעלגעמ
 .ןטרַאװרעד טשיגרָאג ךיז ןָאק ןעמ ןכלעוו ףיוא ,בוט-םוי ןסיורג ַא ןיא טלדנַאװ

 טָאה יז יו םעדכָאנ .טכַארטעג ױזַא טשינ טָאה ,סיוא ךיז טעז ,עמַאמ יד
 ןיא ןטכירסיוא ן'לאיחי ןעמונעג ךיז יז טָאה ,קעּפ יד טימ טגיטרַאפעגּפָא ךיז
 ןיא ,ןַאטּפַאק-קרַאמרָאי םעד טכיררַאפסיױוא םיא רַאפ טָאה יז .ןירַא געוו
 ןיא ןסיר טכַאמעג טָאה טניוװ רעד .ןרָאפעג םידירַאי יד ףיוא זיא ןעמ ןכלעוו
 ןוז ןטסטלע ריא טכירעגסיוא טָאה יז יוװ ,טנָאמרעד ייברעד ךיז יז טָאה .םיא
 .ץיבר םוצ בוט-םוי ףיוא רעטָאפ ןטימ ןרָאפעג זיא רע ןעו ,ןירַא געוו ןיא
 ריא ןיא ןגױצעגנײרַא יז טָאה ןוז ןטייווצ ריא זַא ,טכַארטעג טָאה יז ןעוו ןוא
 שפנ-תמגע ןייק לגניא םעד ידכ רָאנ .ןעוועג דניוו-ןוא-ייוו ריא זיא ,"קילגמוא,
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 רעייז ריא זיא סָאד ןוא ,ןצכערק ןופ ןטלַאהעגנייא ךיז יז .טָאה ,ןָאטוצנָא טשינ

 --ןעמוקעגנָא רעווש

 למיה ןפיט ןיא ןענַאטשעג ךָאנ ןענייז ןרעטש יד ןעוו ,ןעניגַאב סנגרָאמוצ
 ןיא ןּפַאלק ןכרוד טקעוװועגפיוא *םויו םוי לכב. ךורב טָאה ,לטעטש ןרעביא

 לאיזי .טפרַאדַאב טשינ םיא רע טָאה ןקעװ גנַאל .ףָאלש ןופ ן'לאיחי ןדָאל
 ,קינעש ןופ ּפָארַא שירפ זיא רע .טרַאװעגסיױא טכַאנ עצנַאג ַא ףיורעד טָאה
 םעד טּפַאכעג ,ןגיולפעגניירַא לוויטש ןוא ןזיוה יד ןיא ,לגענ יד ךיז ןסָאגעגּפָא

 רעד ןיא ןרעטמַאל ַא טימ טָאה רעכלעוו ,ן'כורב רַאפ ךיז טעװַאיעג ןוא רודיס
 רעד ףיוא ךעלצלעּפ-ןסּפעש ןסיוטש יד טקַאּפעג ףליה ס'עלעמילב טימ ,טנַאה

 ,ףױרַא רופ

 טכַאמעג בָאה ךיא .קעּפ יד רעהַא רימ ביג ? גיטרַאפ טסיב ,לאיחי --

 | ,ץַאלּפ ייז רַאפ

 טלָאװעג טָאה עמַאמ יד .קעּפ יד ןגָארטוצסױרַא ןביוהעגנָא טָאה לאיחי

 ןענייז ןפיוה ערעדנַא ןופ .טזָאלעג טשינ רע טָאה ,ןעגנַאלרעד ,ןפלעהטימ

 ענעגנַאהעגנָא גנָארד ַא טימ רעטסוש ַא :ןעמוקעג סעכָאלעמלַאב ערעדנַא

 םייב ןוא .ןעלטיה עשרעױּפ ןטסַאק ַא טימ -- רעכַאמלטיה ַא {לוויטש
 .טקַאּפעג-לופ דיוב יד ןעמ טָאה ןייש:ןיק ןגידנענערב ןוא ןרעטמַאל

 ַא טּפַאכעג טָאה סע .געוו םענעקורט ַא ןבָאה ,ןעקנַאד-וציטָאג ,ןרימ --

 ַא טַאהעג ביל טָאה רע .טיירפעג ךזרב 'ר ךיז טָאה ---.!טכַאנייב לטסערפ
 יד .רעױּפ-השעמ ,סמערָא יד טּפַאלקעג גידעבעל ןוא תויח סָאד עלעטסערפ

 טליהעגמורַא ,סעצינדוּפס עטרילָאק ענעטַאװ יד ןיא ןענַאטשעג ןענייז רעבייוו

 .ןײרַא סעינָאלד יד ןיא ךיז ןזָאלבעג ,טלעק רַאפ טרעטיצעג ,רעכיט יד ןיא

 רעביא עטכַאלּפ עסייוו ַא יו טײרּפשעגסיױא ךיז טָאה עסָאר עסייוו ַא םירָאװ

 ןטנַאילירב עגידנרעמיש טימ טעשטשילבעג ןוא ךעלכעד-לדניש עגירעדינ יד
 .למיה ןטנרעטשעגסיוא ןרעטנוא

 טימ רעבייוו יד ןעמ טָאה ,טקַאּפעגפױרַא ץלַא טָאהעג ןיוש טָאה ןעמ ןעוו
 ןבָאה ןעניױשרַאּפסנַאמ יד .ןטיה דיוב רעד ייב טלעטשעגקעװַא סנרעטמַאל יד

 ןטשרע םוצ לכעלוש ןטלַאק ןיא ןפָאלעגרעטנורַא ןוא ןעמונעג קעז-תילט יד

 .ןענעוװַאד
 ַא .טמיורעגפיוא ןוא גידעבעל ןעוועג ןיוש זיא לכעלוש ןטלַאק ןיא

 ַא .ןדיא עטרעטלעקעגסיוא יד ןעמונעגמורַא םענעגנָא טָאה ערַאּפ עמערַאװ

 םעד ןיא טָאה ןדיא עטנװַאדעצ יד ןופ ןוא טכיל ענעדנוצעגנָא יד ןופ ערַאּפ
 תויהש עגנַאל ןייק טָאג טימ טָאה ןעמ רָאנ .טמערַאװעֿפ םענעגנָא ןגרָאמ ןשירפ
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 ,טייוו רע ,טָאג טימ שימייה רעייז ןעוועג זיא ןעמ ,לָאמ סָאד טעװַארּפעג טשינ
 ףיוא ןרָאפ ןפרַאדַאב ייז ,םיא וצ טייצ ןייק טשינ ןכָאוװרעדניא ןבָאה ןדיא זַא
 קירוצ ןוא ןענעװַאד ןטימ טגיטרַאפעגּפָא ךיז קנילפ ןעמ טָאה .קרעמרָאי יד

 ..םייהַא

 ןפערטנָא טעו רע יצ ,םעד ןגעוו טרעלקעג געװ ןצנַאג ַא טָאה לאיחי
 ואוו ,םוטעמוא ךיז טניפעג איבנה-והילא זַא .קרַאמרָאי ןפיוא ןאיבנה-והילא

 ,טסואוועג ךיוא טָאה רֹע .טסואוועג רע טָאה סָאד ,ןדיא ןַארַאפ רָאנ ןענייז סע
 לסיב ַא לָאמַא :ךעלקיטש ענעדיײשרַאפ ןָאטוצּפָא גיאייפ זיא איבנהדוהילא זַא

 דניק ןיילק ַא ךרוד האופר ַא לָאמ שרעדנַא ןַא ,ןפרַאואוצרעטנוא דיא ַא טלעג
 ןוא לרעױּפ ַא רַאפ ןלעטשרַאפ ךיז רָאג רעדָא ;ןקישוצנײרַא ןקנַארק ַא וצ
 ,ךיז טגניז סע ןכלעוו ןיא ,דיל ענייש סָאד .ןדיא ייב תואיצמ ןעלדנַאהוצנייא

 ידכ ,טכענק ַא רַאפ ןפיוקרַאפ טזָאלעג לָאמַא וליפַא ךיז טָאה איבנה-והילא יו

 ןטימ ןעגנוזעג לאיחי טָאה -- ,ןפלעה וצ דיסח ןעמערָא ןַא טלעג םעד טימ

 טפָא ךיז טניפעג איבנה-והילא זַא ,טסואוועג טָאה רע .תבש:יאצומ ןדעי ןטַאט
 ןעוועג רע זיא וו .שרדמה:תיב ןיא ןגיטכענ עכלעוו ,טײלעמערָא יד טימ

 רע יצ .קרַאמרָאי רעשזליא ןפיוא ןייז ךיוא טעוװ איבנה-והילא זַא ,רעכיז
 טלַאטשעג ןיא יצ ,לטרַאג ןטיור ַא טימ לרעיוּפ ַא ןופ טלַאטשעג ןיא ןייז טעוװו
 -רָאי יד ףיוא ןעלטעצ טימ לגייפ עיולב םורַא-טריפ סָאװ ,רעכַאמנצנוק ַא ןופ
 יצ ,םעד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג רעבָא זיא קנַאדעג ןייז ? טסייוו רעוו ,קרעמ
 זיא רע -- !טשינ יאדװַא .טשינ יצ ,ןעז וצ ןוהילא ןבָאה היכז יד רע טעוװ

 ...לגניא גידניז ַא ךָאד
 ןוא םירעיױוּפ ליפ .קרַאמרָאי ןפיוא ןענַאטשעג רע זיא גָאט ןצנַאג ַא

 -והילא רָאנ -- ,הרוחס-טינש ןוא רעכיט םיא ייב טפיוקעג ןבָאה סעטרעױּפ
 ןעוועג טשיניריש ןיוש זיא לאיחי ןוא םיא וצ ןזיווַאב טשינ ךיז טָאה איבנה

 .ןעגנַאגעגנייא טשינ ץכעזייל עצנַאג סָאד םעד בילוצ םיא זיא סע ,טלפייווצרַאפ
 -רַאפ תורוחס יד קירוצ ןיוש טָאה ןעמ ןעוו ,קרַאמרָאי ןכָאנ ,טכַאנרַאפ

 ןיילַא ןוא ןציז דיוב רעד ףיוא טזָאלעג ךורב 'ר רעטלַא רעד םיא טָאה ,טקַאּפ
 .ןענעװַאד החנמ ןיירַא לכעלוש ןיא ןעגנַאגעג רע זיא

 ץרַאה ןייז זיא ױזַא ,רופ רעד ףיוא ןציז ןבילכעג ןיילַא זיא לאיחי תעב
 גָאט ןצנַאג ַא טָאה רע זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע .ןרָאװעג גירעיורט רעייז

 תעשב ,רופ רעד ףיוא רע טציז טציא ןוא טנווַאדעג טשינ ןוא טנרעלעג טשינ
 טשינ טָאה רע .החנמ ןענעװַאד ןוא טלמַאזרַאפ ןלוש יד ןיא ןענייז ןדיא עלַא
 ,לַאפ ןדעי ןיא .טשינ רעדָא רופ רעד ףיוא ןענעװַאד ָאי ןעמ געמ יצ ,טסואוועג

 | ,ץרַאה ןכָאױשעצ ַא טימ הליפת יד טגָאזעג ךיז ןיא ליטש רע טָאה
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 ,ונבישה, ייב הרשע-הנומש ןיא לעטש רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו

 'ןיא ךיז טכַארטעגנײרַא ןוא ייברעד טלעטשענּפָא גנַאל ךיז רע טָאה ,"וניבָא
 ךיז טרעגלַאװ ,ןענרעל וצ טרעהעגפיוא ,ןפרָאװעגסױרַא רדח ןופ :עגַאל ןייז

 טעװ רע ,ןייז טשינ ןדמל ןייק לָאמנייק ןיִוִׁש טעװ רע !סַאג רעד ףיוא םורַא
 ןַא רָאנ ,רעדורב רעד יו ,רעטָאפ רעד יו דיא רעמורפ ַאזַא ןייז ןענָאק טשינ
 רעטיב ךיז רע טָאה !רעייגספרָאד רעטסָארּפ ַא ,ןייז רע טעװ ץראה-םע

 { הליפת יד ןרזחרעביא ןייא ןיא רדסכ ןטלַאהעג טָאה רע ןוא טנייװעגרעדנַאנַאפ
 טעב ךיא; :ןבעגעגוצ ןיילַא ךיז ןופ טָאה רע ןוא ..."ךתרותל וניבָא ונבישה,
 *! ןענרעל ךימ זָאל ,טָאג ,ךיד

 ןגיוא ענייז ףיוא זיא סָאװ ,לּפענרערט םעד ךרוד גנולצולּפ רע טָאה

 ןגָארטעג טָאה רע ,דיא ַא ןעוועג זיא סע ,לשטנעמ ןיילק ַא ןעזרעד ,ןעגנַאהעג
 ַא ןלאיחי ןיוש זיא רע .לגיױפ ןעיולב ַא טימ לטסעק ַא סעצײלּפ יד ףיוא

 יד ןוא ץַאלּפ-קרַאמ ןפיוא ןענַאטשעג זיא רע .ןעוועג עװַאקישט גָאט ןצנַאג
 לטסטק ןופ עלעבָאנש ןטימ טָאה לגיופ רעד סָאװ ,טפיוקרַאפ ךעלעטעצ םירעיוּפ

 לדרעב סייוו ,ץרוק ַא טַאהעג טָאה לשטנעמ ענדָאמ עגיזָאד סָאד .ןגױצעגסױרַא
 .ןגיוא עשרעדניק עיולב ןוא

 ןלאיחי וצ ןגיוצעגסיוא ןוא ןגָאװ םייב ןייטש ןבילבעג זיא רעטלַא רעד

 ; טנַאה יד
 !עלעגניא ,םכילע םולש --

 ' ! םכילע םולש --
 !עלעגניא ,וטסנייוו סָאװרַאפ --
 -סיוא ןרערט יד טנַאה רעד טימ ךיז רע טָאה ,טמעשעג ךיז טָאה לאיחי

 ; טרעפטנעעגּפָא ןוא טשיוועג
 ,טשינרָאג ןייוו ךיא 1 ןעד ןייוו ךיא ---

 רעביא רָאנ ךיז טדנעוועג סע 1 דנַאש ַא ןעד זיא ,ָאי טנייוו ןעמ זַא ןוא --

 ,.טנייוו ןעמ סָאוז
 רע ןוא טניטשרעד לסיב ַא ןדמערפ םעד טקוקעגנָא טָאה לגניא סָאד

 ןטלַא םעד ןופ םינּפ סָאד רעבָא .ןרעפטנע םיא לָאז רע יצ ,טלפייווצעג טָאה

 ןיוש ואוו-ץעגרע סע טלָאװ רע ךיילג ,טנַאקַאב סעּפע ןעמוקעגרָאפ םיא זיא
 .טומ ןעמוקַאב טָאה רע ןוא ,ןעזעג

 לאיחי טָאה -- .,ןענרעל טשינ ןָאק ךיא סָאװ ,םעד רעביא ןייוו ךיא --
 ,ןלָאװקעגסױרַא הּפרח ןָא טציא

 .ןרערט עטוג ןענייז סָאד !עלעגניא ,וטסנייוו םעד רעביא .ַאװָא ---
 "עג טנייה טשינ בָאה ךיא סָאװרַאפ ,רעבירעד דיוא ןייוו ךיא ןוא --
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 םעד ,ןײלַא ךיז רַאפ ךעלדנעטשרַאפמוא ,לאיחי טָאה -- .גָאט ןצנַאג ַא טנװַאד
 ,טגָאזעג דיא

 טשינ ןָאק ןעמ ןוא ןענרעל טשינ ןָאק ןעמ זַא ,עלעגניא ,טשינ ץייוו --

 =! םעלַא וצ הלוגס ַא זיא סע .םיליהת ןעמ טגָאז ,ןענעװַאד
 .לאיחי ךיז טרעדנואוו --- ? ןגָאז םיליהת ---

 עמַאמ יד .עלעגניא ,טנוזעג ביילב .ץלָא ןיוש טייטש םיליהת ןיא ,ָאי --
 ךָאנ טסעװ ןוא ןפלעה ריד טעװ טָאג ..ןעיירפ רעייז ריד טימ ךיז טעוװ

 --.ןענרעל ןענעק
 טנַאה עכײוװ ַא םיא טָאה טלעדרעב םעניילק ןטימ עלעדיא עניילק סָאד

 .ןעגנַאגעג רעטייוו זיא ןוא ןבעגעג
 סָאד זַא ,רעכיז ךיז יײכ ןעװעג זיא רע .טקוקעגכָאנ םיא טָאה לאיחי

 ןוא ,ןאיבנה-והילא טימ טדערעג טָאה רע זַא ןוא איבנה-והילא ןעוועג זיא
 ..טשינרָאג ךיז טרעדנואוו רע סָאװ ,רעבירעד ךיז טרעדנואוועג



 |0 לטיּפַאל

 תונמחר ןופ חוכ רעד

 טָאה רעטלַא רעד .רוהנ-יגס ןטלַא םייב טנוװָא ןדעי טנרעלעג טָאה לאיחי
 . ַא ,הדנא ןַא הנשמ ַא :טנעקעג ןײלַא טָאה רע סָאװ ,סָאד םיא טימ טנרעלעג

 סָאד ןעוועג זיא עטסגיטכיוו סָאד רעבָא .רפס-רסומ ַא ךיוא לָאמטּפָא ,שרדמ

 רע .םיליהת םוצ טּפַאכעגוצ ךיז טָאה לאיחי .םיליהת םעד םיא ןשטייטרַאפ
 -ןסייא ןופ ןגָאז ךעלטיּפַאק עצנַאג טנעקעג ןוא טרָאװ ןדעי ןענַאטשרַאפ טָאה

 רעד. ןפורעג טָאּפש טימ שרדמה:תיב ןיא רַאפרעד םיא טָאה ןעמ .גינייוו
 ..."ןדמל-םיליהת

 ן'העש עיירפ יד ןיא ןּפַאכנײרַא ךיוא ךיז רע געלפ .םעד ץוחַא רעבָא
 ןטעבנייא רעדָא ,ןענרעל םוצ ןעמענ ךיז ןיילַא ןוא שרדמה:תיב ןיא גָאטיײב
 -רעד .ארמג טַאלב ַא םיא טימ ןענרעל לָאז רע ,רוחב-שרדמה-תיב ַא ייב ךיז

 ..ךעלכיק ,ךעקעל ,רעסַאװ קנורט ַא טגנערבעג ,גנַאג ַא ןעגנַאגעג רע זיא רַאפ
 רָאּפ ַא טימ ,ןענרעל רַאפ טייקגיניילק ַא טימ טלָאצַאב לָאמטּפָא ךיוא טָאה רע
 רָאפ טָאה רע ןעוו ,טציא אקוד ןוא .טנידרַאפ ןיײלַא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןשָארג
 לקיטש ןדעי רַאפ ;עצַארּפ רענעגייא ןייז טימ טלָאצַאב ארמג טַאלב ןדעי

 ַא רַאפ גנַאג ַא טימ -- םיליהת 'לטיּפַאק ַא ןשטייטסיוא רַאפ רעדָא שרדמ

 םירָאװ .ןענַאטשרַאפ רעסעב ,טגיילעגוצ ּפָאק םעד רע טָאה ,רוחב-שרדמה:תיג
 ןענָאטשעג גידנעטש םיא זיא גנוי רעבָארג ןייק ןביילברַאפ וצ טשינ קערש יד

 ...ןגיוא יד רַאפ
 טריפעגפיוא ךיז טָאה -- ןעזעגסיוא טשינ טָאה סע שימָאק יװ --- לאיחי

 ןבעגעגּפָא ,דיא רעטלַא ןַא יו טגָאזעג םיליהת טָאה רע .דיא רעטלַא ןַא יװ
 !ןדיא עטלַא יד יו טקנוּפ -- לוּפלּפ טימ יו תודגא ןוא שרדמ טימ רעמ ךיז

 טפַא םיא טָאה ןעמ ןוא רוהנ-יגס ןופ דימלת ַא ןעוועג זיא רע סָאװ ,סָאד ןוא
 טלעטשעג םיא טָאה ,שיט *ןשיצראה-םע, םייב סעכָאלעמלַאב יד ןשיוצ ןעזעג

 ענייז וצ ןכיילג רעמ טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע .דמעמ ןרעדנוזַאב ַא ןיא
 רעדָא *ּפָאק רעבָארג רעד, ןפורעג םיא טָאה ןעמ .ךעלגניא-רדח יד ,םירבח
 זיא רענייז דוס רעד -- .דוס ןייז טַאהעג טָאה לאיחי רעבָא ."ץראה-םע;
 ..טָאג ןיא דיירפ יד -- ןעוועג

 לאיחי סָאװ ,טָאג ןיא דיירפ יד טרעטשעג טָאה ןבעל ןופ טייקגירעיזרט יד

 טימ לדנַאװ-ןוא-לדנַאה םעניילק ןייז ךרוד .ןָא טייהדניק ןייז ןופ טליפעג טָאה
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 עפרַאש ַא זיא ןבעל סנשטנעמ םעד זַא ,ןרָאװעג-ריואוועג רע זיא ןשטנעמ
 יז זיב ,ןײרַא ךָאל רעגנע ןַא ןיא לָאמַא סָאװ שטנעמ םעד טגָאי סָאװ ,שטייב
 ןייז ,טיוט טסייה סָאװ ,רעלעק ןרעטצניפ םעד ןיא ןײרַא ףוס םוצ םיא טגָאי

 ןוא טיונ ןופ ןרָאװעג טרעכעלעג גָאט ַא לָאמ טנזיוט זיא ץרַאה שידניק גנוי

 ייב ייס ,ענעגייא ייב ייס טרעהעגנָא ןוא ןעזעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןייּפ ןופ
 סָאװ ,ףרָאד ןיא םירעיוּפ יד ייב ייס ,לטעטש ןיא ןדיא יד ייב ייס ,עדמערפ

 גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט רעניילק ַא ...לדְנַאה ןייז ןופ טנעקעג ייז טָאה רע
 -ַאב ןעוועג ןענייז ,תורוחס יד ןגָארטעגנײרַא טָאה רע ואוו ,רעפרעד יד ןיא
 .ןבעל שירעיוּפ ךעלנייוועג ַא טריפעג ןבָאה ייז רעבָא ,ענזישטשנַאּפ ןופ טיירפ

 ,עטײרפַאב יד ייס רעבָא .ענעגייא-בייל ןעוועג ךָאנ זיא לייט רעטסערג רעד

 טָאה סָאװ ,טפוש ןייא ,גינעק ןייא ,טָאג ןייא טַאהעג ןבָאה ענעגייא-בייל יד ייס

 ,ץירּפ רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא -- ,טיוט ןוא ןבעל רעייז רעביא ןגָאז וצ טַאהעג

 רעד .טיָאװ רעד יוװ ,ןעזעגנָא ףרָאד ןיא ךיז רע טָאה לָאמ ןייא טשינ
 רע יו טקנוּפ ןוא ,ןסיימש םוצ רעיוּפ ַא ןּפעלש טזָאלעג טָאה ,קינשזַארטס

 סָאװ ,תורצ ןוא ןייּפ יד רַאפ ןכַאמ ךעלטרָאװטנַארַאפ טָאג טנָאקעג טשינ טָאה

 ישג טשינ רע טָאה ױזַא ,לטעטש ןיא ןדיא יד ףיוא טגנערב הולמ היכרב 'ר

 םירָאװ .ץירּפ ןופ ךיז ןריפפיוא םעד רַאפ ןכַאמ ךעלטרָאװטנַארַאפ טָאג טנָאק

 טנַאקעג טשינ ןפוא-ןיאב רע טָאה טייקכעלטעג רעד ןופ גנוסַאפפיוא ןייז ןיא
 זיא םיא ייב ,טרעקרַאפ .סטכעלש טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןעגנערבפיונוצ טָאג
 ןופ ןדייל םירעיוּפ ןוא ןשטנעמ עמערָא יד יו ױזַא טקנוּפ זַא ,ןעמוקעגסיוא

 הצע ןַא ךיז ןָאק רע ,יַא .סטכעלש םעד ןופ טָאג ךיוא טדייל ױזַא ,סטכעלש

 יד רָאנ .רע ןָאק סיוועג ?סטכעלש םוצ ןכַאמ ףוס ַא ךָאד ןָאק רע ?ןבעג

 זומ םעדכרוד .ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא חישמ לייוו ,טשינ םיא ןזָאל "םיקידצ;

 ָאד ןענייז סע יו ױזַא טקנוּפ ןוא ."ןיד, ןטימ ןרעו טריפעג טלעוו יד ךָאנ

 ףיוא סטכעלש טימ ןבעל ַא ָאד זיא ױזַא ,םונהיג ןיא למיה ןפיוא הלבח-יכאלמ

 ןענייז ןשטנעמ יד לייוו ,רַאפרעד ןעמוק טשינ ךָאנ ןָאק חישמ ןוא .טלעוו רעד

 ,וצרעד יואר טשינ ךָאנ

 ןגיטכערַאב טלָאװעג ןוא טָאג טרעפטנערַאפ טשינ טָאה רע ליפיוו דעכָא

 ,תורצ ןייק טעװעלַאשזעג טשינ םיא טָאה ןיילַא ןבעל סָאד ליפיוו ,םישעמ ענייז
 .-שטנעמ רעדעי .ןעניואוועגנייא ייז וצ טנָאקעג טשינ ךָאד רעבָא ךיז רע טָאה
 .טרעכעלעג ןוא ןסירעצ ץרַאה ןייז טָאה טיונ עדעי ,דייל עדעי ,קילגמוא ךעל

 ןייז ןופ ןרָאװעג ןסערפעג ףלָאװ ַא ןופ יו זיא לאיחי רעניילק רעד םירָאװ

 ַא ןגעלעג ןעוועג סעּפע טלָאװ ץרַאה םעניילק ןייז ןיא ךיילג ,ליעג-תונמחר

 ןכַאמ וצ ךיז טרָאד --- ןייּפ עכעלשטנעמ עדעי ןגיוצעגוצ טָאה סָאװ ,טענגַאמ
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 ןופ תוירזכא עטלַאק יד ןופ דיילטימ ןייז ןיא ךיז ןעמערַאװ וצ ןוא טסענ ַא

 עכעלשטנעמ ַא טּפַאכעגנײרַא ץרַאה ןייז ןיא ךיז טָאה םיוק ןוא .טלעו רעד

 טשינ יז טָאה רע זיב ,תוחוכ ענייז טגָאנעג גנַאל ױזַא טרָאד יז טָאה ,טיונ

 .ןרערט ענייז טימ טזיילעגסיוא

 גָאטימכָאנ גָאטיירפ ַא ןּפעלש ןשטנעמ סהיכרב 'ר יוװ ןעזעג טָאה רע זַא
 ,סיו-א כיטש רעשידיא רעמערָא ןַא ןופ טנַאװעגטעב סָאד ,ךעלרעטכייל-תבש יד

 ַא ןעגנַאגעגכָאנ רע זיא לָאמַא .ןענייוו ןוא קרַאמ ןטימניא ןייטש רע טגעלפ

 רעיױוּפ ַא סָאװ ,עטרעױּפ עקנַארק ַא יורטש ףיוא ןגעלעג זיא סע ואוו ,לרופ
 לרופ ןכָאנ ןעגנַאגעגכָאנ רע זיא ,אפור םוצ ןיירַא טָאטש ןיא טריפעג יז טָאה

 .טכַאלעגסיוא םיא ןבָאה ןוא טקרעמַאב סע ןבָאה ןשטנעמ .טנייוועג טָאה ןוא

 *! יבר רעקשיאוג ,, : ןפורעג ןָא-טלָאמעד ןופ םיא ןבָאה ךעלגניא-רדח

 סע .ןבַאז עכעלרעכעל ןָאטוצּפָא ןבירטעג םיא טָאה ליפעג-תונמחר ןייז

 עלַא ןיא ,סנטסַאק-טסימ עלַא ףיוא עקליּפ ַא יו טרעדיילשעג םיא טָאה
 טכַארבעגפיונוצ םיא טָאה ליפעג-תונמחר סָאד ןוא .ןייֹרַא סערָאנ עצרַאוװש

 ,לטעטש ןופ רַאנ םעד טימ

 ,רוחב רענעסקַאװעגסוא ןַא טרעגלַאװעגמורַא ךיז טָאה שרדמה:תיב ןיא
 -מוא טשינ םיא ףיוא ךיז טָאה רענייק סָאװ ,גנוי ַא ,םותי רעגידכעלייק ַא

 רעד ,טלָאװעג טָאה סע רעוװ ןוא ,רקפה ןעוועג זיא סָאװ ,ךַאז ַא -- ,טקוקעג
 -טָאטש רעד ןוא םותי-טָאטש רעד ןעוועג זיא סָאד .ןגיוצעג ןצונ םיא ןופ טָאה

 ."רַאנ-רבח-השמ. ןפורעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,רַאנ
 ךיז טָאה ,טפרַאדַאב טָאה סע רע .ןעמעלַא וצ טרעהעגנָא טָאה גנוי רעד

 ,טכַארבעג רעסַאװ לטעטש בלַאה ַא רַאפ טָאה רַאנ רעד .ןפַאשעג םיא טימ
 זיא רע .טּפעלשעג קעז ,ןבעגעג גנוטכַא רעדניק יד ףיוא ,טקַאהעג ץלָאה

 -עגסיוא ןַא ןעוועג ןיוש זיא רע ,לעפַאב סנדעי ףיוא ןעוועג טיירג גידנעטש

 טנַאקעג טָאה רע .סקָא רעגנוי ַא יװ קרַאטש ,ןצכַא רָאי ַא ןופ רענעסקַאװ

 -נופ .ןעלכיימש שיטָאידיא ייברעד ןוא תואשמ עטסרעווש יד ךיז ףיוא ןגָארט
 רעד ףיוא רע זיא ןפָאלשעג זַא ? תוחוכ יד םיא וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה ןענַאװ

 זיוה-ריפ ןיא רעדָא ,שרדמה:תיב ןיא תומש ןטסַאק םייב עגָאלדָאּפ רעטרַאה

 טָאה רע סָאװ ,טיורב ןקורט ,סנקורט זיולב ןסעגעג ,לוש-רעבייוו רעד ןופ

 ,ןסילשעגּפָא ןוא ןסירעגּפָא ןעגנַאגעגמורַא זיא רע .תוחילש ַא רַאפ ןעמוקַאב

 -עצ יד ןופ טקוקעגסױרַא בייל טעקַאנ-בלַאה ןייז טָאה רעטניוו ייס ,רעמוז ייס
 ןרעדנַא םוצ חסּפ ןייא ןופ .םיא ףיוא ןעגנַאהעג ןענייז סָאװ ,סעטַאמש ענעסיר

 רעטוג רערעדנַא ןַא רעדָא ןיציבר יד סָאװ ,טשיוטעגרעביא דמעה ַא רע טָאה
 טצונַאב עלַא ךיז ןבָאה ייברעד ןוא .ןעקנָאשעג תונמחר סיוא םיא טָאה שטנעמ
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 טרעקעגסיוא טָאה רע .שמשרעטנוא ןימ ַא ןעוועג רע זיא *לעיציפָא? .םיא טימ

 םיא ןבָאה טייצ-רעטניוו .סַאפטנַאה ןיא רעסַאװ ןסָאגעגנָא ,שרדמה-תיב םעד

 -רעטנוא סָאװ טימ ןבָאה וצ רעטערב ןּפעלש טקישעג םירוחב-שרדמה-תיב

 רַאנ-רבח-השמ ןוא ,רַאפרעד טלעג סָאד טמענ שמש רעד .,ןוזיוא םעד ןצייחוצ

 ,לכיימש ןשיטָאידיא םענעי טימ החכות רעד ןופ תוללק יד ךיז ףיוא טמענ

 ץלָאה טימ קַאז ַא רעדָא ,ךיז ףיוא קנַאש ערעווש ַא טגָארט רע ןכלעוו טימ

 .ןײרַא שרדמה:תיב ןיא לדלעוו ןשיטָאטש ןופ

 טליטשעג טשינ לָאמנייק זיא סָאװ ,טַאהעג רַאנ רעד טָאה טפַאשנדייל ןייא

 ךָאנ גירעגנוה ןוא .גירעגנוה ןעוװעג גידנעטש זיא רע .טעז רעד וצ ןרָאװעג

 לפעל ןייק ןסע טלָאװעג טשינ לָאמנייק טָאה רע !טיױרב ךָאנ --- ,לכאמ ןייא

 -ןיא ןעגנילשרַאפ טנָאקעג רע טָאה טיורב ןוא .טיורב ןקורט רָאנ ,ץכעקעג

 קשח ןייז ליפיוו .ןסעגעג רע טָאה ,טיורב ןבעגעג םיא טָאה ןעמ ןעוו .רעשל

 טנָאקעג ךיז ךָאד רע טָאה ,זיּפש ןימ םעד וצ סיורג ןעוועג טשינ זיא רעבָא

 "וצ יד שוחב טליפ סָאװ ,היח ַא ןופ ליפעג ןדנילב םעד טימ ןוא ,ןשרעהַאב

 ףיוא טיורב ןטלַאהַאב ךיז רע טָאה ױזַא ,זיּפש ןָא ךיז טביילק ןוא טפנוק

 טלדנַאװרַאפ לוש-רעבייוו יד ןוא שרדמה-תיב סָאד טָאה רע .טיונ ןופ ןהעש

 -כעלש ַא ןיא ןפלָאהעגסיױא ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,טיורב ןופ דַאלקס ַא ןיא

 א ןשינעטלעהַאב עטסכעלנייוועגמוא יד ןענופעגסיוא טָאה רע .,טיצ רעט

 יד ןופ רעלעט יד ןיא ,םירפס יד רעטנוא :טקעטשרַאפ טיורב טרָאד טָאה

 רע טָאה ןורכז ןצרוק ַא .דומע ןרעטנוא לקנעש םעד ןיא ,רעטכייל-גנעה

 טרָאד טָאה טיורב סָאד ןוא ,ןשינעטלעהַאב יד ןסעגרַאפ רע טגעלפ ,טַאהעג

 טשינ סע טָאה ןעמ ןוא ,ןרָאװעג טנקירטרַאפ זיא סע זיב ,גנַאל-ןכָאוו טרַאדעג

 ,שרדמה-תיב ןיא זיימ יד טרעמעג ךיז ןבָאה םעד ןופ .ןצונ רעמ טנַאקעג

 יד ןופ רעטעלב יד ןסעגעגפיוא לייוורעד ייז ןבָאה ,טיורב סָאד קידנכוז ןוא

 -השמ: זַא ,טַאהעג ארומ טָאה ןעמ .טייצ-חסּפ ןעוועג זיא רעגרע ךָאנ .םירפס

 ,רעטרע ףיוא טיזרב ןייק טּפעלשרַאפ ואוו-ץעגרע ןבוזה טשינ לָאז "רַאנ-רבח

 "כרוד "ץמח:-רועיב. םוצ ןעמ טָאה .ןעניפעגסיוא טשינ ןָאק ןעמ סָאז

 .ןענעוַאד םייב ,חסּפ םוא ,לָאמנייא ...שרדמה:-תיב עצנַאג סָאד טרעטשינעג

 טלַא ןַא ןלַאפעגסױרַא זיא ,הרות-רפס יד ןבױהסױרַא ןעגנַאגעג זיא ןעמ ןעו

 ! ןָאטעגּפָא ךיז טָאה טרָאד סָאװ ,ןלעטשרָאפ ךָאד ךיז ןעמ ןָאק .טיורב קיטש

 יד ,םירוחב יד ןופ רועיש ַא ןָא ןעיירשעג יד ןפלָאהעג טשינ רעבָא ןבָאה סע

 טשינ ןעמ טָאה טפַאשנדייל יד .ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,שטעּפ יד ןוא פעלק

 .ןגָאלשסױרַא םיא ןופ טנַאקעג
 ןסייוו ַא טיט ןפָאלעגנָא ןרָאװעג בייל ןייז זיא ןסע-טיורב ליפ םעד בילוצ
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 ,טייקגנוי ןייז בילוצ ,ךיז טָאה סָאװ ,ךיוב ןסיורג ַא טָאהעג טָאה רע .סטעפ
 .סעטַאמש עטליופרַאפ ןוא עטקילפעצ ענייז ןופ ןביױהעגסױרַא ךעלריטַאנמוא
 טנעה יד ןייג טלָאװעג ךיילג ךיז טָאה סע זַא ,םיא ןופ טליפעג ךיז טָאה סע
 רע .טיײקטנעָאנ ןייז ןיא ןעמוק טלָאװעג טשינ רענייק טָאה םעד בילוצ .ןשַאװ
 ןגיוצעגפיוא זיא רע !גידריווקרעמ ןוא .ןרָאװעג טזָאלרָאװרַאפ רעמ ךָאנ זיא
 ןופ רָאנ סָאד ןוא ,ןענעװַאד טנעקעג םיוק טָאה ןוא שרדמה-תיב ןיא ןרָאװעג
 רודיס ןופ .רומזמ ןטנרעלעגסיוא ןַא יו ,טגָאזעגּפָא טָאה רע סָאװ ,גינייוונסיוא
 רַאפ ליּפש ַא רָאפ טנידעג טָאה סָאד .טנעקעג טשינ רע טָאה ןענעײלסױרַא
 -טגפיוא םיא רַאפ ןבָאה עכלעוו ,ךעלטיילעגנוי ןוא םירוחב-שרדמה-תיב יד
 רודיס ןופ רעבָא טָאה רַאנ-רבח-השמ .ןגָאז םיא ןסייהעג ןוא רודיס ַא טשימ
 וצ םיא ןלַאפעגנייא טשינ םענייק זיא סע .ָאי -- גינייוונסיוא ,טנעקעג טשיג
 .ןענרעל

 -רעד ךיז טָאה סָאװ ,האירב עכעלשטנעמ עטשרע יד ןעוועג זיא לאיזחי
 .םיא וצ טרעטנענ

 םערָא ןוא גרַאק יװ .תונמחר סיוא ןָאטעג סָאד ,לאיחי ,רע טָאה טשרעוצ
 -ךעליטש םייה רעד ןופ לאיחי טגעלפ ,ןעוועג טשינ זיא טיורב ךעלגעט רעייז
 -השמ ןבעג וצ ןירַא שרדמה:תיב ןיא סע ןגָארט ןוא טיורב ןעמענוצ טייה
 טיג ןעמ יװ ,סנטייוורעדנופ טקערטשעגוצ טיורב סָאד םיא טָאה רע .רַאנ-רבח
 זַא ,רעטעּפש .רערעדנַא רעדעי יװ ,ןפָאלטנַא םיא ןופ זיא ןוא ,היח-זיוה ַא
 רַאנ-השמ םעד רע טָאה ,שרדמהיתיב ןיא טכַארברַאפ ןטנװָא עצנַאג טָאה לאיחי
 טייהרעמוטש םיא זיא רַאנ רעד .םיא טימ ןבעגעגּפָא רעמ ךיז ןוא טקרעמַאב רעמ
 "רצ טשינ שטנעמ ןגידעבעל ןייק םיא וצ ךָאד טָאה ןעמ .ןעוועג רַאבקנַאד
 ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,ןעמעוו וצ טרעטנעענרעד רָאנ ךיז טָאה רע יװ .טזָאלעג
 רעד טימ ןטלַאה ךיז טגעלפ ןעמ ןוא *קעװַא ייג !קעװַא ייג, :ןעיירש וצ
 ,סעכָאלעמלַאב יד ייב ,*שיט ןשיצראה-םע, םוצ וליפַא .זָאנ רעד ייב טנַאה
 ןעמ ןעוו --- ,ןגעלעג גידנעטש זיא רע .טזָאלעגוצ טשינ ךיוא םיא ןעמ טָאה
 ןגידנליופ ַא ףיוא תומש ןטסַאק םייב --- ,םיא טימ טפַאשעג טשינ ךיז טָאה
 לאיחי .טיורב רעקיטש יד טּפעלשעגסױרַא סערָאנ יד ןופ טָאה ןוא רעגעלעג
 ערָאנ רעד ןיא םיא וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,לגניא עגיצנייא סָאד ןעוועג זיא
 .םיא טימ טדערעג טָאה ןוא ןיירַא

 ,שינעפעשַאב עטסטגירעדינרעד ןוא עטסמערָא סָאד ןעוועג זיא רַאנ רעד
 וצ ךיז ךעלגנירד ןעוועג זיא גנַאלרַאפ סלאיחי ןוא ,טנעקעג טָאה רע סָאװ
 ,ליפעג ןגיצנייא םעד סיוא רָאנ םיא טימ ךיז ןרבח וצ ןוא ןעניואוועגוצוצ םיא
 סָאװ ,קנאטשעג ןכעלקערש םעד ןופ ןטילעג רע טָאה טשרעוצ .תונמחר --
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 ,ביױהנָא ןיא ןעוועג רָאנ זיא סָאד .ערָאנ ןייז ןופ ןוא םיא ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה

 וצרעד טַאהעג ןיוש ךיז טָאה רע .טרַאעג טשינ ןיוש םיא סע טָאה רעטעּפש

 סָאװ ,טיירפעג ךיז טָאה רע ןוא .טליפעג טשינרָאג רעמ טָאה ןוא טניואוועגוצ

 .רעמ טשינ סע טליפ רע

 ךיז ןשטייטרַאפ וצ ןָא טייהדניק ןייז ןופ טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,לאיחי

 לָאמניײא טָאה ,סע טגָאז רע תעשב ,ןגָאז-םיליהת ןוא ןענוװַאד ןופ קוסּפ ןדעי

 ימאו יבא יכ; :קוסּפ םוצ ןעמוקעג זיא רע .ךיז רַאפ םיליהת טנרעלעג

 ךימ ןבָאה עמַאמ-עטַאט ןיימ , : טשטייטרַאפ ךיז רע טָאה ,*ינפסאי 'הו ינובזע

 ןיא טכַארטעגנײרַא ךיז טָאה רע .."ןעמונעגוצ ךימ טָאה טָאג ןוא טזָאלרַאפ

 זיא סָאד ,רַאנ-השמ ךָאד ןעמ טניימ סָאד ,ייוו-יוא : ךיז טנָאמרעד ןוא קוסּפ

 ערָאנ רעד ןיא רַאנ"השמ וצ ןכָארקעגרעטנורַא זיא רע !םיא רַאפ טוג ךָאד

 רצוא ןַא םיא רַאפ טַאהעג טלָאװ רע יו ,דיירפ טימ םיא וצ טגָאזעג ןוא

 : ןענופעג
 .ריד רַאפ טסַאּפעגוצ זיא סָאװ ,םיליהת ןיא קוסּפ ַא ָאד זיא סע ,השמ --

 -עטַאט ןיימ, -- ,"ינפסאי 'הו ינובזע ימאו !יבא יכ, :ךָאנ רימ גָאז ,טסליוו

 ,טסייטשרַאפ וד ."ןעמונעגוצ ךימ טָאה טָאג ןוא ,טזָאלרַאפ ךימ ןבָאה עמַאמ

 זיא טָאג ,ןברָאטשעג ריד ןענייז עמַאמ-עטַאט .ךיד ןעמ טניימ סָאד ? השמ

 טסעוו וד .זַא .ריד רַאפ טקנוּפ זיא סע .טָאג וצ טסרעהעג וד ,עמַאמ-עטַאט ןייד

 .יןייז גונעג ןיוש טעװ ,קוסּפ םעד רָאנ גָאז ,ןענעװַאד ןלעוו

 םעגעלָאװשעג ןופ ןגיוא עניילק ענייז טימ טקוקעגנָא םיא טָאה רַאנ רעד

 ; טלמַאטשעג טָאה ןוא ,ליומ ןפָא ןַא טימ ,סױרַא םינּפ
 ?ָאי ? ךימ רַאפ ...םיליהת קוסּפ --

 ןזיוועג םיא טָאה לאיחי ןכלעוו ןיא ,למיליהת סָאד טּפַאכעג טָאה רע ןוא

 ןוא טסורב רעגיצומש ןייז וצ תוחוכ עלַא טימ טקירדעגוצ ןוא ,קוסּפ םעד

 : טלמַאטשעג

 ,ןברָאטשעג עמַאמ-עטַאט ! קוסּפ ןיימ .,.קוסּפ ןיימ ...רימ םיליהת קוסּפ ---

 ...עמַאמ-עטַאט ןיימ טָאג

 טנרעלעג ןוא ןענופעגסיוא םיקוסּפ ערעדנַא ךָאנ םיא רַאפ טָאה לאיחי

 רודיס ןופ םיליהת ןענרעל ןעמונעג םיא רע טָאה רעטעּפש .,ןגָאװצכָאנ םיא

 לאיחי רעניילק רעד ,ןציז עדייב ייז יוװ ןעזעג ןעמ טָאה שרדמהיתיב ןיא .ןגָאז

 רעדָא ,"שיט ןשיצראה-םע; םייב טכיל ַא ייב ,רַאנ-השמ ןסיורג םעד טימ

 ןסיורג ַא ןופ םיא טימ טנרעל לאיחי ןוא ,תומש ןטסַאק םייב ערָאנ רעד ןיא

 ןטלַאהסיוא ןָאק לגניא סָאד ױזַא יו ,טרעדנואוורַאפ ךיז טָאה ןעמ .רודיס

 טשינ ןעזנָא סלאיחי זיא םעד ךרוד רעבָא .רַאנ םעד ןופ חיר ןטכעלש םעד
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 נָא םיא ךיוא טָאה רַאנ רעד .רענרעל-ארמג יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןסקַאװעג
 ןוא ,ןלַאפעג םיא ףיוא ךיוא זיא רָאנ ןופ הלבנ יד .תולפש ןייז טימ טקעטשעג

 לאיחי ןעוו ןוא .ןעמַאזוצ ןרעהעג סָאװ ,רָאּפ ַא יו טכַארטַאב ייז טָאה ןעמ
 -ַאב רע טָאה ,םירוחב-שרדמה:תיב יד ןופ שיט םוצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה
 "! ריד ןופ טליפ ןעמ !קעװַא ייג !קעװַא ייג, : סיוטש ַא ןוא ּפוטש ַא ןעמוק

 גנולצולּפ זיא ,רודיס םייב לקניוו ןיא רַאנ ןטימ ןסעזעג זיא רע ןעוו רעדָא

 רע טָאה טשרעוצ .רעמינּפ ערעייז רעביא עטכַאלּפ עסַאנ ַא ןעילפוצ ןעמוקעג
 טכַארטעג ןוא ךיז טימ טפמעקעג ,ךיז טמעשרַאפ ,טַאהעג רעצ סיורג ןופרעד

 ,ןירַא שרדמה:תיב ןיא ןעמוקעג רע זיא םיוק רָאנ .רַאנ םעד ןזָאלרַאפ וצ
 טגָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןגיצנייא םוצ --- ,ןעמוקעגוצ םיא וצ זיא רַאנ רעד ןוא
 .ןפלעה טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע ןוא ,טגיזעג תונמחר סָאד טָאה --- ,ןייגוצוצ

 ,ןײרַא ערָאנ רעד ןיא רַאנ םוצ ןעמוקעג זיא לאיחי ןעוו ,לָאמנייא

 םיליהת םיא טימ ןוא ןטרָאד ןופ ןעמענוצסױרַא םיא ,תומש ןטסַאק ירעטנוא
 ; םיא וצ טגָאזעג רַאנ רעד טָאה ,ןענרעל וצ

 ..ןבעג סעּפע ריד ךיא --
 ןייז ןופ ןשינעטלעהַאב יד ןיא טנַאה יד טקעטשעגניײרַא טָאה רע ןוא

 ןופ סעטַאמש עטליופרַאפ ןוא סעטכַאלּפ יד ןשיווצ ןופ טּפעלשעגסױרַא ,ערָאנ
 סע טגנַאלרעד ןוא טיורב קיצומש קיטש טלמישרַאפ ַא ערָאנ ןייז רעטנוא

 ,ןלאיחי

 .+! ַאנ .ןבעגעג קוסּפ ןטוג רימ וד לייוו ,ןבעג ריד ךיא --

 ןוא ןופרעד ךיז טלקעעג רעבָא ,ןעמונעג טיורב קיטש סָאד טָאה לאיחי
 .ןסע טלָאװעג טשינ

 ,טיורב --- ריד ךיא ,ןבעגעג קוסּפ ַא רימ וד !סע ,טוג זיא סע !סע --
 ! סע

 ,ןסע וצ -- טדער רעוו .ןרירַאב וצ טיורב סָאד טלקעעג ךיז טָאה לאיחי

 : טזָאלעגּפָא טשינ םיא טָאה רַאנ רעד רעבָא

 ..! טֹוג דָאנג סטָאג !דָאנג סטָאג סע --
 ,טיורב סָאד טּפַאטַאב טָאה רַאנ רעד

 ןטימ ןסעגעג ןוא טנעה יד ןשַאוועג ,סָאפטנַאה םוצ ןעגנַאגעג זיא לאיחי

 ...*דָאנג-סטָאג , רַאנ
 זיא סע .שרדמה:תיב ןיא טנוװָא ןיא ןסעזעג לאיחי זיא לָאמ שרעדנַא ןַא

 .ןעוועג טשינ רענייק ןיוש זיא "שיט ןשיצראהיםע, םייב .טעּפש ןעוועג ןיוש
 טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ןעוועג ןיוש ךיז ןענייז סעכָאלעמלַאב יד
 ןיא ןסעזעג ןענייז םירוחב-ארמג יד טימ ךעלטיילעגנוי עשידיסח יד .םײהַא
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 ןסיורג ןיא .טצייהַאב רעסעב ןוא -- רענעלק ןעוועג ןענייז סָאװ ,ךעלביטש יד

 זיא רעטצנעפ עסיורג יד ןוא לוש-רעבייו רענעפָא רעד טימ שרדמה-תיב
 טלפייווצרַאפ ןבָאה שינרעטצניפ ןופ םי ַא ןיא .לקנוס ןוא טלַאק-זייא ןעוועג

 םייב דימת:-רנ ןופ לטכיל סָאד .ךעלטכיל עגידנרעטיצ רָאּפ ַא טפמעקעג

 ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרַאפ ןצנַאגניא ןיוש זיא ,טכַאדעג ךיז טָאה ,שדוק:ןורָא
 .ןעװעטַארסױרַא טשינ רעמ טרָאד ןופ סע ןָאק ןעמ ןוא ,שינרעטצניפ ןופ םי
 ,ןדיא עטלַא רָאּפ ַא ןסעזעג ןענייז שיט ןסיורג םייב ךעלטכיל ערעדנַא יד םורַא

 ערעייז ףיוא טלמירדעג-בלַאה ןבָאה ןוא ,םיטַאבעלַאב עטגיטעּפשרַאפ עגינייא
 םעד םורָא קנעב יד ףיוא .תולוק ענעפָאלשרַאפ טימ טנרעלעג רעדָא ,תורמג

 -עגנָא ןעוועג ןענייז ,ןעגנַאגעגסױא ןיוש זיא סָאװ ,ןוויוא ןטצייהעג ןגיצנייא
 ןעגנַאגעגכרוד ןענייז סָאװ ,םיחרוא עגידנפָאלש ןופ סעטַאמש טימ קעּפ ןפרָאוװ

 ןענייז יירד-ייווצ ַא ,טכַאנ רעביא ָאד ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה ןוא לטעטש סָאד
 רעטניה ,תומש ןטסַאק םייב .טייהרעגידנציז טלמירדעג ןבָאה ,ןעוועג גידעכַאוװ
 םעד ןופ תומשנ ענעברָאטשעג עלַא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ,סעצילָאּפ-םירטס יד

 -פיונוצ לגייפ הנחמ ַא יוװ ךיז ןבָאה ,טניואוועג ָאד לָאמַא ןבָאה סָאװ ,לטעטש
 ,טלוב יוזַצ .ןעלגילפ סנרעדנַא םעד רעטניה סנייא ךיז ןטלַאהַאב ןוא טעיּפוקעג .

 ,טכיל לקיטש ַא ןעמונעגסױרַא טָאה לאיחי .ןעוועג ָאד זיא לקנוט-גידתושממ

 גידנענערב ַא ייב ןדנוצעגנָא סע ,םייה רעד ןופ טכַארבעגטימ טָאה רע סָאװ
 ,ךיז רַאפ *בקעי-ןיעג לקיטש ַא ךיז ן'רזח'נייא טצעזעגקעווַא ךיז ןוא לטיינק
 .ןטלַאהעג טשינ טנַאה ןיא רפס שידיא ןייק גָאט ןצנַאג ַא טָאה רע םירָאװ

 .יינש ןוא עכזרעוװַאז רעד ןופ טקייוועגכרוד ,גָאט ןצנַאג ַא ןופ טייקדימ ןופ
 ,טקרעמַאב טשינ טָאה רע .למירד ןטימ טפמעקעג ןָא ביײהנָא ןופ דלַאב רע טָאה
 .טבעוועגנייא ץענ ןייז ןיא םיא טָאה ףָאלש רעד יו

 רע טָאה ףָאלש ןיא !רָאי ַא -- טונימ ַא !ןפָאלשעג זיא רע גנַאל יו
 .ןזיועגסיוא םיא ךיז טָאה טשרעוצ .ןעמָאנ ןייז רעו טפור סע יװ טרעהעג

 .עמיטש יד .טייקכעלרעניא רענעגייא ןייז ןיא ,ןילַא ךיז רע טפור סָאד זַא

 ַא .גידנטעב ןוא גידנענייוו ,טלפייווצרַאפ ןעוועג זיא ,ןפורעג םיא טָאה סָאװ

 ,ךעלשטנעמ ךיילגוצ ןוא יור-ש'היח ,ןעוועג סע זיא ןליב ןפלָאהַאבמוא ש'היח

 סימ ךעלטייה-ןגיוא ענייז טבעוורַאפ טָאה סָאװ ,ףָאלש ןטימ טפמעקעג טָאה רע
 טָאהעג טָאה רע .טסיפ יד ןוא טנעה יד םיא ןדנובעג ,סבעוװניּפש םענרעזייא
 ןוא -- ןּפַאכפױא ךיז ףרַאד רע .םיא טפור רעצימיא זַא ,ןייזטסואװַאב סָאד

 ןוא ףָאלש ןטימ ךיז טערָאבעג ,טפמעקעג טָאה רע .טנַאקעג טשינ טָאה רע
 ,ןעוועג םולח ַא זיא סע ,טניימעג טָאה רע .ןעוועג רבוג ףוס-לכ-ףוס םיא טָאה

 ןרָאװעג ןעמואוושרַאפ טשינ זיא עמיטש יד סָאװ ,טרעדנזאוועג ךיז טָאה רע ןוא
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 ןפורעג םיא יז טָאה ףָאלש טייז רענעי ןופ ,טרעקרַאפ .ףָאלש ןטימ ןעמַאזוצ
 :ןעמורב ןש'היח ריא טימ רעהַא

 .-! לאיחי ...! לאיחי ..! לאיחי --

 סָאװ ,זיא סָאד עמיטש סנעמעװ ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה טציא טשרע
 "נָא ןייז טימ ןכָארקעגרעטנורַא זיא ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע .םיא טפור
 לקניװ ןטסנטָאשרַאפ םעד ןיא .תומש ןטסַאק םוצ טנַאה ןיא לטכיל ןדנוצעג

 טעילוטעגנייא ןעור עטיוט יד ןופ תומשנ יד ואוו טרָאד ,שרדמה-תיב ןופ
 סעטַאמש גרָאב ןייז ףיוא ןגעלעג זיא ,לגילפ סנרעדנַא םעד רעטנוא סנייא

 .ןפורעג םיא סָאד טָאה רע ןוא ,רַאנ-טָאטש רעד
 .רעזייבעג טימ לאיחי םיא טגערפ --- ?וטסליװ סָאװ ---

 !גירעגנוה ןיב ךיא ---

 טיורב ךָאד טסָאה וד !ןסע ןוא טיורב ןעמענ טשינ ריד טסנָאק --

 ! ןטלַאהַאב
 .ןטלַאהַאב בָאה ךיא ואז ,טשינ סייוו ךיא --

 טיודב ןייז ןקעטשרַאפ טגעלפ רַאנ רעד זַא ,ןפערט טפָא ךיז טגעלפ סע

 רעגנוה רעד זַא .ןָאטעגניהַא סע טָאה רע ואוו ,רעכעל יד ןעקנעדעג טשינ ןוא
 -עג טשינ ןוא שרדמה-תיב סָאד ןרעטשינכרוד רע טגעלפ ,ןקַאּפ םיא טגעלפ
 ,טיורב ןייז רַאפ ןשינעטלעהַאב עטסגידהנושמ יד טַאהעג טָאה רע .ןעניפ

 םיא טָאה רַאנ רעד .ץַאלּפ ןייז ףיוא ןייגקירוצ טלָאװעג טָאה לאיחי
 ץנַאלג ףלח םעד טָאה לאיחי .ןגיוא עש'היח עגידנטעב טימ טקוקעגנָא רעבָא

 .ןגָארטרעבירַא טנָאקעג טשינ ןגיוא ענעפלָאהַאבמוא ענייז ןופ
 טיורב טסָאה וד ואוו ,טשינ סייוו ךיא !ןָאט ריד ךיא לָאז סָאװ --

 ,טקעטשרַאפ
 טשינ רָאנ רעד טָאה -- !גירעגנוה ןיב ךיא !גירעגנוה ןיב ךיא --

 'ו .ןעיָאו וצ טרעהעגפיוא
 תומש ןטסַאק ןיא טיורב סָאד םיא רַאפ ןכוז ןביױהעגנָא טָאה לאיחי

 םעד ךוז ייג רעבָא .םידומע יד ןופ ךעלקנעש יד רעטנוא ,םירפס יד רעטניה

 ןופ ךיוב רעלעקנוט ַא ןעוועג זיא שרדמה-תיב סָאד !טכַאנ רעד ןיא ןטָאש
 .ןעגנולשעגנייא טייקצרַאװש ריא ןיא ץלַא טָאה סָאװ ,היחיסי ַא

 רימ יירדרַאפ !טיױרב ןייד ןטלַאהַאב טסָאה וד ואח ,טשינ סייוו ךיא ---
 .טרָא ןייז ףיוא קירוצ טייג ןוא לאיחי טגָאז --- !ּפָאק ןייק טשינ

 ןגָאלק סָאד זיא טציא .ןגָאלק וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רַאנ רעד רָאנ

 שיצעק-קנַארק א ןיא ,ןליב גידנגָאלק שיטניה ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא

 : ןעשטוָאימ
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 ..! גירעגנוה ןיב ךיא !גירעגנוה ןיב ךיא --
 ,ןסערפעג טַאהעג ןיוש ןלאיחי טָאה תונמחר ןופ ףלָאװ רעד

 סטָאג ךָאד זיא סע ? גירעגנוה זיא רע זַא ,גידלוש ,ךעבענ ,רע זיא סָאװ;
 "! שינעפעשַאב

 -רַאפ זיא ןוא *ךיא, םענעגייא ןייז ןופ ןָאטעגסיױוא ןעוועג ןיוש זיא רע
 ןייז ןטינשעג ןעוועג טלָאװ ןעמ ןעוו ,ךיז טכַאד .רַאנ םעד ןיא ןרָאװעג טבייל

 טָאה ךיז רַאפ ןײלַא רע .גָאטייװ ןייק טליפעג ןעוועג טשינ לאיחי טלָאװ ,בייל
 טימ ןרָאװעג ןעקנורטעגנָא טציא זיא ןבעל ץנַאג ןייז .טריטסיזקע טשינ ןיוש

 םעד ןופ טלַאװעג םעד ךרוד .רַאנ ןרַאפ טיורב ןעניפעג וצ :גנַאלרַאפ ןייא

 ןוא ןטקניטסניא ענייז עלַא ןבָאה ,ןליו רעצנַאג ןייז טָאה ,םיא ןיא רעצ

 -רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,גנַאלרַאפ ןגיצנייא םעד ףיוא טלעטשעגנָא ךיז ןליפעג

 ןייז ןרָאװעג זיא רעגנוה סרַאנ םעד .טשרָאד ןגידנענערב ַא ןיא טלדנַאוװ
 רע יו ןוא .רענעגייא ןייז -- טקניטסניא רעש'היח סרַאנ םעד ןוא ,רעגנוה

 גיטכיל לָאמַאטימ זיא ,גנַאלרַאפ ןטלפייווצרַאפ ןייא ןיא ןענַאטשעג ױזַא זיא

 ןייז ןיא סטנאקאבמוא ןופ ןעמוקעג זיא לַארטש רעד .,ןגיוא ענייז ןיא ןרָאװעג

 גנולַארטשַאב רעד טימ ןעזעג ךעלרעּפנײשַאב טָאה רע ,ןיירַא טייקכעלרעניא

 ןיא תכורּפ ןופ קעטשרַאפ םעד רעטנוא טיורב טגיל סע יוװ ,ץילב ַא ןופ

 | ! שדוק-ןורָא

 ,תכורּפ םעד טקורעגקעװַא ,ךעלגיטש יד ףיוא טעּפמיא טימ ףױרַא זיא רע
 -בלַאה ַא ןגעלעג זיא סהרות-רפס יד ןשיװצ -- ,ןורָא םעד טנפעעגפיוא
 ,..טיורב ןכָארבעגּפָא

 סָאד ןעזעג טָאה רע סָאװ ,רעבירעד טרעדנואוועג טשינ ךיז טָאה לאיחי

 ,רעדנואוו ַא ןעוועג רָאנ םיא זיא סע ,רעגייטש ןשילרעטסיוא ַאזַא ףיוא טיורב



 וו לטיּפַאק

 םיליהת םעד סיוא-טניפעג

 ? םינּפ ןכעלשטנעמ ןיא טבָארג טיונ יד סָאװ ,רעבירג יד ןטסעמ ןָאק רעוו

 -נײרַא ףיט ױזַא ןענייז ןגיוא יד .זיוה ןלַאפעגנייא ןַא זיא םינּפ סעמַאמ רעד
 -סױרַא טשינ לָאמנייק טרָאד ןופ ןיוש ןלעװ ייז זַא ,ךיז טכַאד סע זַא ,טצעזעג

 סָאװ ,זָאנ עגנַאל עטשלחרַאפ ַא .רעפיט לָאמַא-סָאװ ןעקניז ייז ןוא ,רעמ ןעמוק

 ערעייז טימ ןטינשעג ןבָאה רעניײבנקַאב ייווצ יד ןוא .ןרָאװעג רעגנעל ץלַא זיא

 רעד ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה לאיחי ןעוו .טיוה עלעג יד ןטנַאק עּפרַאש
 -ץעגרע טייג םינּפ סעמַאמ רעד זַא ,טכַאדעגסיוא םיא ךיז טָאה ,םינּפ סעמַאמ
 ,ןטלַאהנייא טשינ סע ןָאק רענייק ןוא ,ןייג ןיא טלַאה סע .קעװַא ואוו

 -עג ואוו:ץעגרע זיא הקבר .ןטלַאהניא טנַאקעג טשינ סע טָאה רענייק

 רעטצענעגכרוד רעד טימ קרַאמרָאי ןופ ןעמוקעגמײהַא זיא יז טניז ,ןעגנַאג
 ,תואופר יילרעלכ ןבירשרַאפ ריא ןוא טימעג אפור רעד ךיז טָאה טסיזמוא ,ּפיר
 טשינ ןבָאה סע ."תואופרו תולוגס, רפס סָאד טלעטשעגוצ םיא טָאה סע סָאװ
 -סוקימלַאק ,לצרָאװ-ןיניכ ןוא לצרָאװ-רעטיב יװ ,ןעלטימ עלַא יד ןפלָאהעג

 ריא טָאה אפור רעד סָאװ ,טלעטשעג רעפמַאק ףיוא ךעלעגענ ןוא לצרָאװ

 עלַא יד .ןבלַאז ענעדיישרַאפ טימ ץכערימש סָאד טשינ ,ןעקנירט וצ ןבעגעג
 -וצ ץלַא זיא הקבר ןוא ,טכַארבעג טשינ העושי עגיטכיר יד ןבָאה תואופר
 ןדעי יז זיא שינעכערב ןוא שינרעטַאמ סיורג טימ .טעב םוצ ןעוועג טדימשעג

 סיפ עריא רעבָא ,סיפ יד ףיוא ןלעטש ךיז טוואורּפעג ,ןכָארקעגּפָארַא גָאט

 ,ןגיילקירוצ ךיז טזומעג דלַאב טָאה יז ןוא ,ריא רעטנוא ןכָארבעג ךיז ןבָאה

 רעד ןעוועג ריא זיא ,בייוו ס'מויו-םוי-לכב-ךורב ,עטנכש יד ,עלעמילב
 -עג ןֹוא בוטש ענעגייא ריא טזָאלרָאװרַאפ טָאה יז .עמַאמ יד ןוא עטַאט

 ,ןענױשרַאּפסנַאמ יד רַאפ טײצלָאמ ַא טכָאקעגּפָא ,טניזעגזיוה סהקבר טעווענליּפ
 יז טָאה לָאמלייט .טיורב לבעל ַא רעדָא ץלָאה לטייש ַא טימ ןפלָאהעגסױרַא
 סָאװ ,שינעכערב םעד וצ ץכערימש יינ ַא ,האופר עיינ ַא טכַארבעגטימ ךיוא
 ןופ עימק ַא רעדָא ,ןירעכַאמ-ףושיכ ַא עטרעױּפ ַא ןופ ןעמוקַאב סע טָאה יז

 רַאפ לטימ טוװאורּפעגסיזא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,טעמרַאּפ ףיוא ןבירשעג ,ןיבר ַא
 ןטנװָא יד ןיא .ןפלָאהעג טשינ ךיוא טָאה עימק יד רעבָא .קנערק ײלרעלַא

 ,טעב סהקבר ןבעל ןסעזעג ,ךורב ןעמוקעגניירָא לצלעּפ ןייז טימ לָאמַא זיא
1 
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 ןוא ןוחטב ןיז טימ טקרַאטשעג ןוא טרעטנומעגפיוא עקנַארק יד סָאה ןוא
 .טייקכעליירפ

 רעד .סעצײלּפ סלאיחי ףיוא ןלַאפעג הסנרּפ רעד ןופ טסַאל עצנַאג יד זיא
 -רַאפ ןוא טָאקהרַאפ זיא טלעװ יד .טלעטשעג טַאהעג ןיוש ךיז טָאה רעסניוו

 עלַא טָאה סָאװ ,יײנש ץלעּפ ןטכידעג ,ןכיױה ,ןטסעפ ַא ךרוד ןרָאװעג טעװָאק
 ,ןרַאװעג ןטינשעגּפָא זיא לטעטש סָאד .טקעדרַאפ ןוא טכיילגעגסיוא רעדלעפ

 סָאװ ,רעטניוװ ןופ םי םעד ןיא לזניא רענעסעגרַאפ ַא יװ ,ןרָאװעג ןבירטרַאפ
 .םיא םורַא טסערפ עגידארומ ןוא סעכורעװַאז ענייז טימ טעוועשובעג טָאה

 -שג ןבָאה רעניואוונייא יד .ןזיוַאב טשינ לטעטש ןיא ךיז טָאה רעױּפ ןייק
 :טײרגעגנָא רעמוז ןופ ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןופ ,סעקשַארומ יװ ,טבעל

 ייב .סעשַאל ,לעמ ענערָאק ןוא ענעצייוו ,סעילפָאטרַאק ,טיורק טגיילעגנייא

 ןיא טנַאה ןופ ןבעל טזומעג טָאה ןעמ .ןעוועג טשינרָאג זיא בוטש ןיא ןהקבר

 לאיחי טָאה ךָאװ רעד ןיא לָאמ ייווצ .גָאט ןדעי הסנרּפ ןכוז טזומעג ,ליומ

 ףרָאד ןטסטנעענ םעד ןיא ןײגסױרַא ,עכורעװַאז-יינש רעד ןיא ,טציא טזומעג

 ןבָאה סָאװ ,סנירעצישַאב עטוג סהקבר ןופ רענייא וצ ,עיוג רעטנַאקַאב ַא וצ

 ,טציא ןוא ,ןייגוצמוא ייז טימ יוװ טסואוועג טָאה יז לייוו ,טָאהעג-ןרעג ןהקבר
 ףיוא טּפעלשעג טָאה לאיחי .טזָאלרַאפ טשינ יז ייז ןבָאה ,טײהקנַארק ריא ןיא

 -בעד טָאה ןוא ,הרוחס רעדנַא ןוא ץיצ טימ ,רעכיט טימ קעּפ סעציילּפ ענייז

 לאֹטַא .טיורק ךעלטפייה רָאּפ ַא ,סעילפָאטרַאק לקעז ַא טכַארבעגמײהַא רַאפ

 ַא) םעייפ רָאּפ ַא ,ןפלָאהעג טָאה טָאג ןעוו ןוא ,שַאט ןיא רעייא רַאּפ ַא ךיוא

 .ךיוא (עבטמ עגידנשָארג-סקעז

 .סָאװ טימ ןעוועג טשינ זיא ןצייה וצ .ןעוועג טלַאק רעייז זיא לביטש ןיא

 יִשִצ ןפייר ענרעזייא טימ יו לכיטש סָאד טעװָאקעגמורַא טָאה טסָארפ רעד
 ,רעכטליןבייש טטפיטשעגסיוא-בלַאה יד ןטייווק סנַאמירָא םעד טימ טצנַאלפ

 ןעגנָאהַאב .סעטַאמש עױעדנַא ןוא עשרעדניק טקעטשעג ןבָאה סע עכלעוו ןיא
 לדניט סָאד ןעוועג זיא ןריורפרַאפ ,לריט סָאד ןעוועג זיא זייא סנּפַאצ טימ
 עמַאמ יד טָאה ,עלהרוּפצ ןוא עלהטלש ,רעדניק עניילק ייווצ יד .רעסַאװ

 זיא עמַאמ יד .טלעק רעד בילוצ ,טעב ןיא ךיז ייב גָאט ןצנַאג ַא ןטלַאהעג

 ןעמ רעכלעוו ןיא ,עקרוב רענעטַאװ רעגיצנייא רעד ןיא ,ץכעוטנַא ןיא ןגעלעג

 יּפָארַא סָאד רךיא ןופ טַאהעג ארומ טָאה ןעמ .קרעמרָאי יד ףיוא ןרָאפעג זיא
 ,לטַאלַאכ ןגידרעמוז םעד ןיא סױרַא ףרָאד ןיא ןעגנַאגעג זיא לאיזחי .ןעמענוצ
 ,ןריואושַאב תועובשה-לכ טימ םיא טָאה עמַאמ יד .ןזיוה ענעסירעצ יד טימ

 יז ןכלעװ ,לרעצנעּפש ענעסּפעש סָאד ןָאטנָא לטַאלַאכ ןרעטנוא לָאז רע זַא
 .לכיט ַא טימ זרעיוא יד ןדנוברַאפ םיא טָאה יז ןוא ,ךיז ןופ ןעמונעגּפָארַא טָאה
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 ןכָאנ דלַאב ,רעדלעפ-יינש ענעריזרפעגוצ יד ךרוד ,טזָאלעג ךיז רע טָאה ױזַא

 ערעדנַא טימ ןעמַאזװצ .,ןזירַא רעפרעד עטסטנעעגנ יד ןיא ,ןענעװַאד ןטשרע
 ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,הרוחס קַאּפ םעד ןופ טמירַאװעג ,רעייג-ספרָאד ,ןדיא
 .עלעביצ ַא ןוא טיורב טימ ,וייּפש רע'רשכ טימ טגרָאזרַאפ ןוא ,ןקור ןפיוא

 ףיוא עטָאּפַאק יד טקַאהעצ ,רעדילג ענייז עלַא ןעמונעצ טָאה טניװ רעד
 עטעקַאנ סָאד ןעגנַאװצ-לגענ עגידנעמַאלפ טימ טּפײנקעג ,ןעגנוצ רעטנזיוט

 -עג טָאה טניװ רעד .ןזיוה ענעסירעצ יד ןופ טקוקעגסיױרַא טָאה סָאװ ,בייל
 זוא רעּפרעק ןגידרעדילג ןייז ןעמונעגכרוד ,סנקלָאװ יד ןיא לטיה סָאד ןגָארט
 טרעוועג ךיז טָאה לאיחי .תואּפ יד טימ ןצנַאגניא םיא ,ךיז טימ םיא ןביוהעג
 עטּפַאלקַאב-סעװָאקדָאּפ יד טימ ךיז טרעמַאלקעג גידתונשקע .,טניוו ןגעג

 ,קַאּפ םעד ךרוד טרעװשַאב .דרע רענעריורפעגנייא רעד ןיא לוויטש עגרַאק
 דוצ טנַאה ַא טימ תואּפ יד ןוא לטיה סָאד רע טָאה ,טּפעלשעג טָאה רע סָאװ

 ףיש ַא יװ ,ךיז טעוועריקעג רעּפרעק ןגנוי ןגידרענייב ןטימ ןוא ןטלַאהעג
 .םערוטש ןיא

 ןענעװַאד וצ ןעמוקסיוא טגעלפ לָאמַא ,ירפ ןעמוקמייהַא רע טגעלפ לָאמַא

 ַא טקישעגוצ טשינ רעדָא ָאי רעדָא :טקילגַאב טָאה טָאג יו ,דלעפ ןיא החנמ
  טימ ןעמונעגפױרַא סיא תונמחר סיוא טָאה רעכלעוו ,ןטילש ַא טימ יוג ןטוג
 .ןירַא טָאטש ןיא ףרָאד ןופ טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,ךעלקעּפ יד

 ,טָאג ןיא דיירפ ןייז ןרעטש טנָאקעג טָאה טשינרָאג רעבָא

 : ןגָאז לָאמליײט ךיז רע טגעלפ ,ירפרעדניא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע זַא
 לָאמסנעד טָאה שרעדנַא *.טָאג רַאפ בירקמ ךיא ןיב גָאט ןגיטנייה םעד;
 .ןרעדנַא ןדעי ןופ שרעדנַא ,גָאט רעד ןעזעגסיוא

 טָאה ןוא .ןענעװַאד סָאד טּפַאכעגנײרַא רע טָאה גָאט ןכעלנייוועג ַא ןיא
 זיא עמַאמ יד סָאװ ,םעד ןגעוו טכַארטעג רע טָאה ,ייברעד סעּפע טכַארטעג רע

 -מיײהַא .ןזייל ךס ַא טנייה לָאז רע זַא ,ןטעבעג ,ןפלעה ריא לָאז טָאג ןוא קנַארק
 ןיא סױרַא ןוא לקעּפ סָאד ןעמונעג ,ןסע סָאד טּפַאכעגּפָא ,קנילפ ןעמוקעג

 -מיײהַא סָאװ ,םעד ןגעוו רָאנ טכַארטעג ,טניוו ןפיוא גָאט ןצנַאג ַא .ףרָאד

 !ןענרעל ןופ ךָאנ טסעומש רעו .טשטנעבעג 'םיוק ,ןשַאוװעג םיוק .ןעגנערבוצ

 ,ךיז ייב ךַאמּפָא ןטשרע ןטימ .גָאט סטָאג ןעזעגסיוא טָאה שרעדנַא ץנַאג רעבָא
 רַאפ גָאט םעד בירקמ ךיא ןיב טנייהג -- ןסירעגפיוא ןגיוא יד טָאה רע ןעוו
 טשינ .בוט-םוי ןסיורג ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ דלַאב גָאט רעד זיא ,*טָאג
 םעד םיא טימ ןפָארטעג טשינ טָאה סע סָאװ ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,טקוקעג
 ןיא ןשטייטניירַא ןוא ןעלדנַאװרעביא ןשינעעשעג יד טנָאקעג רע טָאה ,גָאט

 .ןיז ןרענעש ןוא ןרעכעה ַא ייז
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 ענעסירעגּפָא יד ןענייז ,לכעלוש-םיליהת עמירָא סָאד זיא גָאט ַאזַא ןיא
 טָאה דיירפ עסיורג ַא .טכיל רעדנַא ץנַאג ַא ןיא ןרָאװעג ןטכױלַאב ןְדיא-ספָאד

 רענייא ךיוא זיא רע סָאװ ןוא ייז טימ ןייז ָאד ןָאק רע סָאװ ,ןעמונעגמורַא םיאי
 ןפיוא ןענַאטשעג ךיוא זיא רע ןוא ,עדייז ןייז זיא וניבָא םהרבא  .ייז ןופ

 טָאה טשינרָאג .טניואוו טָאג ואוו ,זיוה סָאד זיא לכעלוש סָאד .יניס גרַאב

 ןצנַאגניא ןעוועג זיא ןענעװַאד סָאד .טָאג ןופ טלָאװעג ןוא טגנַאלרַאפ ןיוש רע

 -כָאנ ןבָאה ןענעװַאד ןופ רעטרעוו יד ןוא .טָאג רַאפ רָאנ ,טשינ םענייק רַאפ
 ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןקלעמסױרַא ייז ןופ טנַאקעג טָאה רע .ןבעגעג

 טרָאװ םעד ןופ טלָאװ סע יוװ ױזַא .טקעדעגפיוא םיא ךיז ייז ןבָאה לָאמַאטימ
 סע טייטש טציא ןוא ,עלעטסעק ןסָאלשרַאפ ַא ,םרח ַא ןעמונעגּפָארַא ןרָאװעג

 ענעגייא ענייז טשטיײטעגנײירַא רעטרעוװ יד ןיא טָאה רע ,ןצנַאגניא ןפָא

 יד ןליפוצנָא ןוא ןדָאלוצנָא טפַאשנגיא יד טגָאמרַאפ טָאה רע ןוא ןשטייט
 טימ ןגרָאמ ןעיורג ןעירפ םעד ןיא ןענַאטשעג זיא רע תעשב ןוא .רעטרעוו

 -- רעלעק םעד ןופ טנעוװו עטלַאק יד ןבָאה סָאװ ,ןדיא עמירָא ,עטסָארּפ יד
 ןוא ןטענעג-טיונ ערעייז טימ טצייהעגנָא ןוא טמירַאװעגנָא -- לכעלוש סָאד

 ,עגָאלדָאּפ יד .טלעוו רעדנַא ץנַאג ַא ןיא ןענופעג ךיז רע טָאה ,ןעיירשעג-ץרַאה

 ןעמיאוושעג זיא רע .טקורעגּפָא ךיז ןבָאה ןקלַאב רעד ןוא ךעלטנעוו ריפ יד |

 עגידעבעל ַא רָאנ ,הגשה ןייק ןעוועג טשינ רעמ זיא טָאג ...סנקלָאוװ עיולב ןיא

 טדער רע ןוא ,טייקטנעָאנ רערַאבלטיממוא ןיא טייטש רע רעכלעוו רַאפ ,ךַאז

 זיא רע .םיא טימ ךיז טיירפ רע רֶענ ,םיא ןופ סעפע טעב רע טשינ ,םיא וצ

 רע יוװ ,ןגָאז םיא ןוא טָאג ןבעל ןייטש טנעָאנ ױזַא ןָאק רע סָאװ ,ךעלקילג
 ,ןענעוװַאד םייב רָאנ טשינ .ביל םיא טָאה רע יוװ ,טָאג ןגָאז ,םיא טימ ךיז טיירפ

 ךיז רע טָאה ,ןענעװַאד ןופ ןעגנַאגעגמײהַא זיא רע זַא ,רעטעּפש וליפַא רָאנ

 טיורב קיטש ַא ּפַאכ ַא ,ףיול ַא ,שַאװ ַא -- לָאמ שרעדנַא ןַא יו ,טלייאעג טשינ

 טציא, :טגָאזעג ךיז רע טָאה גָאט ַאזַא ןיא ,ןיינ ,ןײרַא ףרָאד ןיא ךיילג ןוא
 -קעיײא ךיז טָאה רע ןיא ?!טָאג ,ריד רַאפ ןסע לעוו ךיא ןוא םייהַא ךיא יג

 טשינ לקעלפ ןייק לָאז סע זַא ,םיא טכַאמעג-ןייר ,שיט ןעמירָא םייב טצעזעג

 יד ,למעז יד טגײלעגקעװַא ,ךוטנַאה סָאד טײרּפשעגסיױא ,םיא ףיוא  ןייז

 ,שדוקה-תדובע ןַא וצ יוװ ,טרָא ןייז ףיוא סרעדעי ,לטסעמ:ץלָאז סָאד ,עלעביצ

 איצומה יד טקנוטעגנייא ,הכרב יד טגָאזעג ךיוה ,ןשַאוועג ךיז רע טָאה ךָאנרעד
 .ןעניז זיא ךיז ןעמונעגניירא .טּכאזַאב ,תומיענב ןסע ןכיוהעגנא ןוא ץלַאז ןיא
 טָאה רע .םיא רַאפ טסע רע יװ ,וצ ךיז טקוק ןוא םיא רַאפ טציז טָאג זַא
 זיא ,ןרָאװעג בורח זיא שדקמה:תיב סָאד טניז זַא ,ןופרעד טסואוועג ןיוש

 טָאה ױזַא .ןברק ַא ןיא טיײצלָאמ סָאד ןוא חבזמ ַא ןיא טלדנַאורַאפ שיט רעד
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 ףרָאד ןיא ,טָאג ,ריד רַאפ ךיא ייג טציא, :לדנַאה ןטימ ןָאטעג ךיוא רע

 ןזיװַאב טסַאג רעדמערפ ַא יװ ךיז טָאה סָאװ ,ןוז עגידנגרָאמירפ יד *!סױרַא
 סערַאמכ ענרעיילב יד רעטנוא זַא ,טנָאמרעד טָאה ,געט עגידרעטניוו יד ןיא

 רעד ןיא טסעגרַאפ רע ...טלעטשרַאפ זיא רע שטָאכ ,למיה ַא ךָאנ ךיז טניפעג

 יד ןופ טייקטכייפ רעד ןיא ,סעציײלּפ ענייז טקירד סָאװ ,קַאּפ ןופ טייקרעווש

 ,טליפ רע ...רעליימ ענעפָא יד ךרוד ןיירַא טניר עטָאלב יד עכלעוו וצ ,סיפ

 יו ןעשטשילב ןוא ןצילב רעדלעפ-יינש יד .טַאהעג לגילפ טלָאװ רע יו

 ענעכָארבעצ עקַאט ןענייז סָאד .ןגעלעג דרע רעד ףיוא ןטלָאװ למיה רעקיטש
 טעבעג סנדיא עטוג ןופ ןלַאפעג דרע רעד ףיוא ןענייז סָאװ ,למיה ןופ ןרעיוט

 ,עטרעטעמשעצ ייז ןגיל טציא .ּפָארַא-ץנעב ַא ןבעגעג ייז ןבָאה שער טימ ןוא

 -ירעש יד ןוא .,ךוּפ ןגיאיינש ןיא ןסָאשעצ רעדלעפ יד רעביא ,עטײרּפשעגסױא

 ןעייג תוליפת ענייז ןוא ,ןטעב ןָאק ,ליוו סע רעוװ ,טלַארּפעגפיױא ןענייז םימחר
 "רעד ןרעוו ייז ןוא ,דובכה-אסכ ןרַאפ למיה ןעיולב םענעפָא םעד ךרוד ךיילג

 טָאה רע סָאװ ,םיקוסּפ ןעגנוזעגוצ ךיז טָאה ןוא ןעגנַאגעג רע זיא ...טרעה
 ןוא שטייט ןדעי ןָא ,ןײלַא טכַאמעג ךיז טָאה רע סָאװ ,םיקוסּפ ןוא ,טקנעדעג

 -רָאג טָאה סע סָאװ ,סעכלעזַא טרעהרעד סעּפע ךיז טָאה דלַאב !ןיז ןדעי ןָא

 ךעליירפ ַא ןעוועג זיא סע -- ,ךַארּפש רעכעלשטנעמ ןייק וצ טרעהעגנָא טשינ

 רע זיב ,ןגירשעצ ױזַא ךיז טָאה רע ןוא רעטרעוװ ןָא גנַאזעג ַא ןוא יירשעג
 ...ךיז טמעשרַאפ ןוא טנייוועצ ךיז טָאה

 בילוצ ,רענעדירפוצ ַא ,רעכעלקילג ַא ,ןעמוקעגמייהַא זיא רע ןעוו ,לָאמנייא

 וצ ךָאװ רעבלַאה ַא ףיוא ףרָאד ןופ טכַארבעגטימ טָאה רע סָאװ ,הנויח רעד

 יז ,ןציז *עקּפוק עמורפ, יד טעב סעמַאמ רעד ייב ןפָארטעגנָא רע טָאה ,ןבעל
 טגידנטָאש יד ןיא ןייז וצ הלוח-רקבמ עמַאמ יד טַאהעג-ןרעג רָאנ טָאה

 "עג רעכעה לָאמַא סָאװ זיא יז .ןײלַא ןעוועג זיא עמַאמ יד ןעוו ,ןטכַאנרַאפ
 ,ךעלריטַאנמוא ךייה רעד ןיא ןסָאשעג טָאה יז .?עקּפוק עמורפ, יד ,ןסקַאוװ

 ךיז ןבָאה רעדלעפ-ןקַאב עריא .םירבא עריא עלַא ריא טימ ןעמַאזוצ ןוא
 יד יוװ ,ןעוועג גנַאל ךעלשטנעממוא ןענייז ןוא ןגיוצעגסיוא רעגנעל לָאמַא-סָאװ

 ,עכיוה --- שידרעפ ןעוועג זיא םינּפ ריא ןיא ץלַא .דרעפ ַא ייב רענייב-ןקַאב

 ַא ןּפיל עריא ןשיװצ ןופ טקוקעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ןייצ עשידרעפ עטנוזעג

 רעד בילוצ ,טציא .זָאנ עגנַאל עלָאמש ַא ןוא עבמָאג ענעגיוצעגסיוא עגנַאל
 טימ ןרעיוא יד רעביא ןדנוברַאפ ךוט ַא ןגָארטעג יז טָאה ,ןסיורדניא טלעק

 םיוב ַא ףיוא יוװ ךָאמ טימ ןעוועג זיא סָאװ ,עקּפוק רעד רעביא ּפונק ןסיורג ַא

 ןיא ,טציא ןבָאה עכלעוו ,ןציּפש ייווצ סױרַא ןענייז ּפונק םעד ןופ .ןסקַאװַאב
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 ,בוטש-בלעוועג ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טייקלקנוט רעכעלטכַאנרַאפ רעד

 .טנַאװ רעד ףיוא לגייפ-ןטָאש ענעבירטעגרעביא ייווצ טלָאמעגסיױא

 רעד ןופ טנַאק םעד ףיא בוטש רעגידנטָאש רעד ןיא ןסעזעג זיא יז

 .ףוג ןבלַאה ןסיורג ריא טימ ןעמַאמ רעד רעביא ןגיובעגרעביא ,טעב סעמַאמ

 ייברעד .טדערעגניירַא טסנרע ןוא ליטש ,גיסיילפ ןעמַאמ רעד ןיא טָאה ןוא
 עגיכָאנק ערַאד ,עגנַאל עריא טימ ןייטשרַאפ וצ רעסעב ךָאנ ןבעגעג ריא יז טָאה

 ןוא ןקַאנקסיוא ןוא ןכערבסיוא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה יז סָאװ ,רעגניפ
 ןיא טנכייצעג ךיז גידארומ ,ךוט ריא ןופ ןציּפש יד יװ טקנוּפ ,ןבָאה סָאװ

 ןופ קעּפ יד טימ ןעמוקנײרַא ןלאיחי ןעזרעד טָאה יז זַא .טנַאװ רעד ףיוא.ןטָאש
 גנַאל ,ןבעגעג ץכערק ןרעטיב ַא יז טָאה ,ןסַאנ ַא ןוא ןטיינשרַאפ ַא ,ףרָאד

 ןיא ןעזעגנָא רעמ ןעמ טָאה ןעלקָאש סָאד --- ,ּפָאק ןטימ םיא ףיוא טלקַאשעג
 רעד ףױא רעדייא ,טנַאװ רעד ףיוא ןטָאש ןופ ןעגנוגעווַאב עגידרעטיצ יד

 :ןרעיױדַאב טימ טגערפעג ןוא -- ,עקּפוק
 ז לאיחי ,ןענרעל-הרות ןייד זיא סָאד --
 לקעז סָאד טלעטשעגקעװַא ןוא יינש ןופ טּפַאלקעגּפָא ךיז טָאה לאיחי

 | .סעילּפָאטרַאק
 ! ןעדַאי וצ טרעהעגפיוא טשינ ץלַא טָאה *עקּפוק עמורפ, יד רעבָא
 .טנָאמרעד יז טָאה -- !לאיחי ,ןענעװַאד וצ החנמ טייצ ןיוש זיא סע --

 .ןיירַא שרדמה:תיב ןיא טלייאעג ךיז טָאה לאיחי

 רע טָאה ,שרדמה:-תיב ןופ בירעמ ךָאנ ןעמוקעגמײהַא קירוצ זיא רע זַא
 יד .רעטצניפ-קָאטש ןעוועג זיא בוטש ןיא .ןברוח ַא בוטש ןיא ןפָארטעגנָא

 .טרעמָאיעג ןוא טנייוועג ןבָאה רעדניק עניילק יד ןוא עמַאמ

 .טגערפעג ןטסגנַא ןיא לאיחי טָאה -- ?ןעשעג זיא סָאװ --

 -- ןדנוצעגנָא קילעקעיּפ ןפיוא לצלעה-ןיק סָאד טָאה רע ןעוו טשרע
 ןיא עמַאמ יד :ןעזרעד רע טָאה -- ,טצונַאב תבש ףיוא רָאנ ןעמ טָאה טכיל
 ןוא ןײרַא טסורב רעמירָא ,רערַאד רעד ןיא ןטסיופ יד טימ ךיז טגָאלש טעב

 :עמיטש רעכעלשטנעממוא ןַא טימ טמורב
 ךיא .םונהיג ןיא ּפעט עגידרעייפ ןיא ןענערב ךימ טעװ ןעמ ,סייוו ךיא --

 ןופ טעשטומעלַאב בָאה ךיא !ּפָאק ןיימ ךָאנ ךָארב ַא ןייז טעוו סע ,סייוו

 ! רימ רַאפ גינייוו-וצ ןייז טעוו םונהיג סָאד ,סייוו ךיא ! דניק ןגייא ןיימ ןענרעל

 ךעלקערש ַא טימ סיױרַא רעדניק עניילק יד ןענייז ןייוועג סעמַאמ רעד ףיוא
 ןענַאטשעג זיא ןוא ןבעג הצע ןייק טנָאקעג טשינ ךיז טָאה לאיחי .ןרעמָאי
 -זוא-ןייא רעד ןָא טנָאמרעד רעבָא ךיז רע טָאה דלַאב .טלפייווצרַאפ טוניט ַא

 ןפָאלעג טציא זיא רע ןכלעוו ךָאנ ,ךורב 'יר ןכש םעד ,העושי רעגיצנייא
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 זַא !לאיהי ,ןענַאד ןופ ןגָאיסױרַא ץלָאה-רעגלַאװ ַא טימ יז טסלָאז ---

 ןקעטש ַא טימ יז וטסלָאז ,ןעמוקנײרַא ָאד לָאמַאכָאנ טעוװ *עקּפוק, ענהפירט יד

 .ךורב 'ר טגָאז --- ! םונהיג ןטימ ןקָארשעגנָא ,ךעבענ ,יז טָאה יז !ןגָאיסױרַא

 ןטעבעג ךיז רע טָאה ,רעקנַארק רעטלפייווצרַאפ רעד וצ ךיז גידנדנעוו ןוא

 ; ךיא ייב

 שירעטָאט ַא ןבָאה ךָאד ףרַאד ןעמ !םונהיג סָאד ריד טמוק סָאװרַאפ --
 גָאטליואוו ַאזַא ,סָאװ !םונהיג ןיא ןקישרַאפ ןלעװ ךיד לָאז ןעמ זַא ,ץרַאה
 ךעלעדניה 1 ןעגנַאגעג וטסיב רעלעב ףיוא תוררש וצ !טלעװ רעד ףיוא וטסָאה
 ַאזַא טשינ זיא טָאג 1 םונהיג ריד טמוק סָאװרַאפ ? ןסעגעג וטסָאה רעטוּפ ןיא
 .קדצ ןיד תיב ַא ןוא רשוי ָאד ךיוא זיא טלעוו רענעי ףיוא ןוא .רעטכעלש

 ךיא .תודע ןַא רַאפ ןפור ייז ןלָאז ךימ .טלעוו ַא רקפה זיא סע זַא ,טשינ ןיימ

 ןַאמ ַא ןוא טרעטַאמעג ןוא טגָאלּפעג ,ךעבענ ,ךיז טסָאה וד יװ ,ןגָאז ייז לעוװו

 סָאװ ,ןרָאװעג קנַארק טסיב וד זַא !ןטלַאהעגנָא הרות רעד ייב ןוז ַא ןוא

 !טשינ ריא ביולג ? ךיא גערפ ,םונהיג סָאד ריד טמוק סָאװרַאפ 1 ןָאט וטסנָאק

 טדער יז לייוו רַאפרעד ,םונהיג ןיא ןטָארב ןוא ןענערב ךיז טעװ *עקּפוקא יד

 ןגיטכיל ַא ןבָאה טסעװ וד .רעדניק עשידיא טגינייּפ ןוא סטכעלש טָאג ףיוא

 ןענַאד ןופ יז וטסלָאז ץלָאה-רעגלַאװ ַא טימ !לאיחי !ןבָאה וטסעװ ,ןדעזןג

 ?לאיחי ,טסרעה וד !ןבײרטסױרַא

 -רַאפ טָאטשנָא .רעטרעוו סכורב 'ר ןופ ןרָאװעג טסיירטעג זיא הקבר
 ,ןלאיחי ןעזרעד .ןצכולש וצ טסיירטעג ןבױהעגנָא יז טָאה ,ןגָאלק וצ טלפייווצ

 ןטלַאהַאב ןוא טרעמַאלקעג ךיז ןוא טנעה יד םיא וצ טקערטשעגסיוא יז טָאה

 .ןירַא םיא ןיא טנייועג ןוא םיא ןיא

 ,וטסדער סָאװ ,תקידצ ַא ךָאד טסיב !עמַאמ ? ריד זיא סָאװ !עמַאמ --

 ? עמַאמ
 ,לאיחי -- .טנייוועג הקבר טָאה -- ! ךיוא ךָאד טגָאז עטַאט רעד ןוא --

 | ! ארומ יױזַא בָאה ךיא
 .רעטוג ַא זיא טָאג .טשינ ייז ביולג ,עמַאמ --
 ,בוטש ןיא ךיז וצ ןיירַא קירוצ ךורב זיא ,טגיאורַאב ךיז טָאה הקבר זַא

 .ןעלעמילב טקישעגנײרַא רע טָאה רַאפרעד ןוא

 -עגנָא .ךעבענ !ּפָאק ריא ףיוא ןייגסיוא ןלָאז תומולח עזייב עלַא --

 יז סָאװ ,ץכעקעג לּפעט ַא טימ ןעמוקעגניײרַא עלעמילב זיא -- !יז ןקָארש

 לפעל ַא ןוא רעלעט ַא םענ ,לאיחי ,ַאנ -- .החּפשמ רעד רַאפ טכָאקעגּפָא טָאה

 .שיט םוצ ןטיירג ןטלַא ןיימ ןײירַא זומ ךיא .ןעמַאמ רעד רַאפ ןירַא סיג ןוא
 ריא טגנַאלרעד ןוא ץכעקעג רעלעט ַא ןסָאגעגנָא ןעמַאמ רעד טָאה לאיחי
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 יז זיא ,ליומ םוצ לפעל םעד ןעמונעג הקבר טָאה םיוק רָאנ .ןיירַא טעב ןיא

 *עקּפוק. יד רעכלעוו ןיא ,ןייּפ ןוא קערש ןופ ץענ רעד ןיא ןלַאפעגנײרַא רעדיוו

 דליוו ןביױהעגנָא ןוא רעלעט םעד טקורעגקעװַא טָאה יז .טבעוועגנייא יז טָאה

 ,ןטסגנַא ןוא ץיה ןופ עטרעטַאמעגסיוא ,ןגיוא עריא טימ טָאה יז .ןעיירש וצ

 .ןעזעג ןעגנואעז עדליוו
 םענייא ןגעוו ,*לאונמעג רפס ַא ןגעוו טדערעג טָאה *עקּפוק עמורפ, יד

 -ערב יד ןעזעג ןוא טייהרעגידעבעל םונהיג םעד טכוזַאב טָאה סָאװ ,לאינד ַא

 ןסערפ ןייא ןיא ןטלַאה סָאװ ,סרעטָאנרעּפיּפ ןוא ןשידקע ,ןעגנַאלש עגידנענ

 ןיא ,סעװטסדוקסַאּפ ערעדנַא ןוא האוצ ןופ ןכייט ןוא ,רעבייל עכעלשטנעמ
 ַא ,תפומ-לעב ַא םענייא ןופ ןוא ;ךיז ןעקנירט רעבייל עכעלשטנעמ עכלעוו

 ןכוזַאב וצ היכז עטּפַאהלפייווצ יד טַאהעג ךיוא טָאה סָאװ ,ס'היח קחצי 'ר
 יורפ ַא יװ ןעזעג ייברעד טָאה רע ןיא ,טייצ-סנבעל ןייז ןיא םונהיג םעד

 ןוא םידש ןופ ןגָאװ ַא וצ ןדנובעגוצ ןטסורב ערעייז טימ ןענייז דניק ַא טימ

 ריא טעשטומעלַאב טָאה יז לייוו ,יורפ יד ױזַא ןעמ טּפשמ סָאד ןוא --- ,תוחור
 -עלַאב יז לייוו ,ןָאט ױזַא ךיוא ןעמ טעװ ןהקבר טימ ןוא .ןענרעל ןופ דניק

 .ןענרעל ןופ ןלאיחי טעשטומ

 .ןפלָאהעג טשינרָאג ןיוש ןבָאה דייר ענייז .טלפייווצרַאפ ןרָאװעג זיא לאיחי

 טימ ךעלגעווַאבמוא טקוקעג רָאנ ,טנייועג טשינ רעמ טָאה עמַאמ יד

 טקוקעגסױרַא טָאה םינּפ ריא ןופ .רעכעל עפיט יד ןופ ןגיוא ערַאטש עריא
 סָאװ ,טנורגּפָא םעד ןעזעג ןעוועג טלָאװ יז יו ױזַא ,טסגנַא יד ןוא שואי רעד
 .ןקוצרַאפ וצ יז ,ןבעל ןופ גנַאגסױרַא םעד םייב ,בייל ַא יו ריא ףיוא טרַאװ

 טָאה ןוא ,ןעמונעגנורַא עמַאמ יד טָאה סָאװ ,קערש יד טליפרעד טָאה לאיחי

 טכוז רע .ןפלעה טשינ רעמ ךורב 'ר וליפַא ןָאק טציא ,ןיינ .ףליה טכוזעג

 ,םיליהת ןופ קוסּפ רעד ןלַאפעגנייא םיא זיא גנולצולּפ ןוא ,שרעדנַא סעּפע

 אובי ןיאמ 'ה; :בצמ ןגיטציא ןייז וצ טסַאּפעגוצ טוג ױזַא ךיז טָאה סָאװ

 טימ ךיז טרעפטנערַאפ ןוא (? ףליה ןיימ ןעמוק טעװ ןענַאװ ןופ ,טָאג) *? ירזע

 רימ זיא סע ןעוו) *..'ה לא ארקא יל רצב , :םיליהת ןופ קוסּפ רעדנַא ןַא
 ,טַאהעג טשינ הצע רעדנַא ןייק טָאה רע יוװ ױזַא ןוא ,(טָאג וצ ךיא ףור ,גנע

 קילעקעיּפ ןופ לדניק םייב דיז טצעזעגקעװַא ,למיליהת ַא טשימעגפיוא רע טָאה
 ןופ ןביוהעגנָא טָאה רע .עמיטש רענעכָארבעג ַא טימ ןגָאז וצ ןביױהעגנָא ןוא

 ,םיליהת םעד טשימעגפיוא טָאה רע ואוו ,ןטימ
 .ךיז טימ רָאפ ןלעטש רעטרעוו יד סָאװ ,ןעוועג סנײא-ץלַא םיא זיא סע

 -נײרַא ייז ןיא טָאה רע .ןיימ םענעגייא ןייז ןבעגעגניירַא ייז ןיא טָאה רע

 ץנַאג ַא ךיוא לָאמַאטימ ןבָאה רעטרעוו יד ןוא .ןדייל ןוא תורצ ענייז ןטָאנקעג
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 ,לאיחי ,רע סָאװ ,טגָאזעג ןוא טקירדעגסיוא ןבָאה ייז ,ןעמוקַאב שטייט ןרעדנַא

 ןוא ץלַא ןָאק סָאװ ,םענייא רַאפ טדערעג ןבָאה ייז ,טציא טליפרעד ןוא טליפ

 .ןעזעג רע טָאה "םענייא ,, םעד ןוא ,ןטכירראפ וצ ץלַא חוכב זיא ןוא ץלַא טסייוו

 ..גָאלק ןייז טגָאלקעג רע טָאה םיא רַאפ ןוא ןענַאטשעג רע זיא םיא רַאפ

 עכעלגעווַאבמוא עריא טימ טעב ןופ טרַאטשעגסױרַא ץלַא טָאה עמַאמ יד

 טעז יז סָאװ ,דליב ןכעלמייהמוא םעד ןָא טלקעהעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא

 לאיחי .,םיא טעז יז .,ןגָאז-םיליהת דניק ריא יז טרעהרעד לָאמַאטימ .טציא

 ןרערט םָארטש ַא .רעטומ ןייז רַאפ טעב ןוא לקנעב גירעדינ ַא ףיוא טציז
 ןַא ןוא זיילפיוא ןַא ןבעגעג ןוא ןגיוא עריא ןופ טלעװקעגסױרַא שירפ ןבָאה

 ןרערט יד ןיוש ןענייז טציא .,טסגנַא-טיוט רעטרַאטשרַאפ ריא וצ זיילסיוא

 ,םידעפ-רעסַאו עטבעוורַאפ ךרוד ןוא .ףליה ןוא טסיירט ןופ םיחולש ןעוועג

 ריא ךיז טָאה ,ךעלטייה-ןגיוא עריא רעביא ןעגנַאהעג לּפענ ַא יו ןענייז סָאװ

 יד ףיוא םיליהת ןטימ ,טציז לאיחי ןכלעוו ןיא ,לקניוו סָאד זַא ,טכַאדעגסיוא
 ןבעגּפָא גנונעכער ךיז ןענָאק וצ טשינ .ןטכױלַאב ךעלנייוועגמוא זיא ,ינק

 ,ןטסגנַא ןוא קערש ןופ טײקטנַאּפשעג רעד ןיא ,יז טָאה ,טעז יז סָאװ ,םעד ןגעוו

 -סױרַא ,ןעלמירד ןביוהעגנָא ,ןגעלעג המשנ ריא ףיוא ןעגנַאלש יוװ ןענייז סָאװ

 ןצכערק ןוא ןעיירשעגסיוא עגידעצכולש ,עגידנזיילפיוא ךיז ןופ גידנפרַאװ

 ךעלדנע .ןייוועג שידניק גידעשעה ַא ןיא ןעגנַאגַאגרעביא סָאד זיא רעטעּפש
 ,ןײרַא טלעוו רעדנַא ןַא ןיא ןעמואוושעגקעוװַא זיא ןוא טליטשעגנייא ךיז יז טָאה

 ,סױרַא דלַאװ ןרעטצניפ ןצרַאװש ַא ןופ גנַאגסױא םעד ייב ,טרָאד . . .

 עניירמוא ערעדנַא ןוא סרעטָאנרעּפיּפ ןוא ןשידקע טימ ןעוועג לופ זיא סָאװ

 רעוו טָאה ,דלַאװ ןרעטצניפ ןצרַאװש םעד ןופ גנַאגסיױוא םעד ייב ,טרָאד ,תויח
 ,דלעפ ןטכיױלַאב ךעלנייוועגמוא שלמיה ַא ןעוועג זיא סע .ריא ףיוא טרַאװעג

 -תיב רענעטכיולַאב-טכיל:תבש טימ לופ ,רעגיטכיל ַא ןעוועג זיא סע ןוא

 טנרעלעג ןבָאה ןוא ןעלטיק ןוא םיתילט ןיא ןסעזעג ןענייז ןדיא ןוא ,שרדמה

 ןיא רעטומ רענעברָאטשעג ריא טימ ןענַאטשעג זיא יז .תורמג עגילייה ןיא
 יװ ,ןעזעג ןוא טקוקעגּפָארַא ןטעכַאטש יד ךרוד טָאה ןוא לוש"רעבייוו רעד

 .תורמג עגילייה יד רעביא ךיז טלקָאש ןוא ןדיא יד טימ טציז לאיחי

 סרעטומ רעד רע טָאה ,ןגָאז-םיליהת ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה לאיתי זַא

 טלָאװעג טָאה רע .לכיימש-ףָאלש ןשידניק ןגיאור ַא טימ טנײשַאב ןעזעג םינּפ

 זיא סע םירָאװ ,שרדמה-תיב ןיא ןייג ,סױרַא בוטש ןופ רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא
 טָאה ןוא טרעדנואוורַאפ טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה רעטומ יד .ןעוועג ירפ ךָאנ

 :טלעוו רעד ףיוא טקוקעגמורַא ךיז דמערפ
 ? דניק ןיימ ,ןעוועג וטסיב סָאד --
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 ? עמַאמ ,ואוו --

 ..טשינרָאג --
 .טכַארטרַאֿפ גיד'מולח ךיז טָאה הקבר
 זיו סעּפע ריד טוט סע זעמַאמ ,ריד זיא סָאװ --
 ןרערט יד ,טסײרטעג ךיז טָאה יז ןוא -- ,רעמ טשינרָאג ןיוש ,ןיינ ז--

 בוטש ןיא ַאד .ןיירא שרדמה:-תיב ןיא ,דניק ןיימ ,ייג -- .טשיוועג םינּפ ןופ
 ,..טלָאק ךָאד זיא

 .ןעגייוו רעדיוװ טשינ טסלָאז וד ,ןזָאל וצ ןיילַא ךיד ארומ בָאה ךיא --

 .טנייועצ רעדיוו ךיז טָאה יז ןוא --- 1 ןעגייוו ךיא לָאז סָאוװרַאפ --
 ! ךָאד טסעז --

 !ןיירַא שרדמה:תיב ןיא ייג .ןענייו רעמ טשינ לעװ ךיא --



 |2 לטיפאק

 ןטַאט ןכָאנ טײג לאיחי

 ןָא סָאפ ַא יו זיא רע .לסעטש ןשידיא ןיא רעטניוו רעד טייטש גנַאל

 זַא ,טשינ טעז ןעמ ןוא ןכָאװ יֵד ןוא געט יד ןיירַא םיא ןיא ןלַאפ סע ,ָאנד ַא
 ןרעיױט עשלמיה יד טקַאהרַאפ לָאמניײא ךיז ןבָאה ,ןליפנָא ךיז לָאז סַאפ יד

 טרָאװרעד ןעמ .חסּפ רַאפ טרַאה זיב ױזַא ייז ןעייטש ,סערַאמכ ענרעיילב טימ

 בוטש ןיא ןהקבר ייב ןגיוצעג תולג רעד ךיז טָאה .שרעדנַא טשינרָאג ךיוא

 טיונ יד ,זרעדנַא ןפיוא רענייא ךיילג ןענייז געס יד ,גנונעפָאה לַארטש ןדעי ןָא

 ..טיוטעג עלַא ייז טָאה ןוא ןריובעג ןעמעלַא ייז טָאה

 םוצ קעװַא זיא רע יו .טרעהעג טשינ ןעמ טָאה השמ-ךורב ןטָאט ןופ

 ַא טָאה לָאמַא .ןירַא רעסַאװ ןיא יװ ןרָאװעג ןלַאפרַאפ רע זיא ױזַא ,ןיבר

 ַא ןבעגעגּפָא ,לטעטש סָאד ןעגנַאגעגכרודַא יא סָאװ ,דיסח רעגידנרעדנַאװ

 םיא ףיוא ,עטתינולּפ ןייז ,ךיז יז טָאה קנילפ ױזַאג .ןהשמ ךורב ןופ סורג

 / ןוא ,טכוז המשנ ןייז טָאװ ,סָאד ןענופעג רע טָאה ןיבר םייב ,ןטכיר וצ טשינ
 טימ ןגָארטעג ןוא ןעמונעג ביל רַאפ טָאה הקבר -..טרָאד טוג םיא זיא סע

 ךָאנ סָאװרַאפ ןזא !ןעמוק סעּפע וצ רע טעוװ ריא ייב ,יסָאװ .לוע ריא עביל

 "רַאפ ךעבענ ךיז זֹומ יז סָאװ ,גונעג ? ןײרַא קילגמוא ריא ןיא ןּפעלשטימ םיא
 ! טוט רע סָאװ ךָאד רע טסייוו ,טרָאד טציז רע זַא ,אלימ .םינּפ סָאד ןצרַאװש

 טָאה ןעמ זַא ,ןעגנַאגעג טכעלש יױזַא ןעמַאמ רעד טימ זיא רעבָא סנטצעל
 רעייז ןרָאװעג זיא הקבר םירָאװ ,ןעגנערבוצמייהַא ןטַאט םעד ןרעלק טזומעג

 ; ןלאיחי וצ טגָאזעג טָאה ךורב 'ר ןכש רעד ןוא בזרה
 .ןעגנערבוצמייהַא ןטָאט םעד ןעז ףרַאד ןעמ .טוג טשינ זיא סע ,לאיחי --

 !םיײהַא ןטַאט םעד ןעמ טגנערב ױזַא יו רעבָא

 ןפָארטעגנָא רע טָאה ,ןיירַא שרדמה:תיב ןיא ןעגנַאגעג לאיחי טלמונַא זיא
 -רכומ, רעגידנרעדנַאװ ַא ןעוועג זיא הבקנ-יד-לריאמ .הבקנ-יד-לריאמ ףיוא

 ענייז טימ לטעטש ןיא ןזיװַאב גנילירפ-רַאפ ןדעי ךיז טָאה סָאװ ,"קינמירפס

 רעד רעביא עלעגעוו ןייז טימ טריפעגמורַא טָאה רע עכלעוו ,םירפס קעפ

 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ זיא רע סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ לאיחי טָאה םיא .הנידמ
 .ןעמוקעגסױרַא טלעוו רעסיורג רעד

 עטגיילעגסיוא יד טימ שיט ןסיורג םייב ןענַאטשעג יױזַא זיא לאיחי יו
 ענעטינשעגפיוא טשינ ךָאנ ,עיינ יד ןגיוא יד טימ ןעגנולשעג טָאה ןוא םירפס
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 תוישעמ עכעלרעדנואוו עכלעזַא טלייצרעד ןרעו סע עכלעוו ןיא ,ךעלמירפס

 וצ טגָאזעג ןוא טכַארטַאב הבקנ-יד-לריאמ םיא טָאה -- .,ןדיא עגילייה ןופ

 ; םיא

 ןלָאצוצסױא ףיוא ןבעג ריד ךיא לעװ ,לגניא ,לרפס ַא טסליוו --

 ,ןלָאצַאב וצ ןבָאה ךייא לעװ ךיא יצ ,טשינ ךָאד סייוו ךיא --

 רימ וטסעוו ,סָאװ וטסייו .ךיוא לגניא ךעלרע ןַא רָאג ךָאד וטזיב --

 .? קַאּפ ַא ןּפעלש טסנָאק ?טנעה עקרַאטש סעּפע טסָאה .ןטעברַאּפָא
 ןעמַאמ רעד רַאפ ּפעלש ךיא .,ןּפעלש וצ טניואוועג ךיא ןיב קעּפ ,ָאי --

 ,ףרָאד ןפיוא הרוחס טימ קעּפ
 טימ טָאה ,סניילק ַא ןוא סכַאװש ַא ןעוװעג זיא סָאװ ,הבקנ-יד-לריאמ

 טָאה .ןקור ןגידלוקסומ ןייז ןוא טנעה עקרַאטש סלאיחי טכַארטַאב ןגינעגרַאפ

 : טיירפרעד רעייז ךיז רע
 ?ןעגנודרַאפ רימ ייב ךיז וטסלָאװ רשפא ,לגניא ,סָאװ רָאג וטסייוו ---

 ןיא םירפס קעּפ יד ןפלעה רימ לָאז רע זַא ,לגניא קרַאטש ַא ןבָאה ףרַאד ךיא

 .ןגָארטמורַא ןבוטש יד
 ,קנַארק זיא יז ,ןפלעה ןעמַאמ רעד ףרַאדַאב ךיא --
 ?עטַאט רעד זיא ואוו ןוא --
 ,וָאשַאמָאט ןיא ןיבר םייב זיא עטַאט רעד --

 וטסייוו .ןיהַא טרָאד ןענַאדנופ עקַאט ךָאד רָאפ ךיא ?וװַ;שַאמָאט ןיא --

 עניימ ףיוא ןעמענטימ ךיד לעװ ךיא ,טימ רימ טימ ךיז ּפַאכ ,לגניא ,סָאוװ רָאג

 ...םירפס יד טיִמ ןפלעה רַאפרעד רימ וטסעוו ,תואצוה
 ןבָאה עדייב .ךורב 'ר ןכש ןטימ םייהרעדניא טדערעגרעניא טָאה לאיחי

 עכיילג ַא זיא סע זַא ,ןעזעגנייא טָאה הקבר .ןעמַאמ רעד טימ טדערעגרעביא

 עריא טלָאװעג טָאה ןוא ,הלילח ,ךיז טקע יז זַא ,טליפעג טושּפ טָאה יז .ךַאז
 ,ףיורעד ןעגנַאגעגנייא יז זיא --- ,טנעה סהשמ-ךורב ןיא ןזָאלרעביא *ןבלַאװש;
 וצ רעדניק יד טימ עמַאמ יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה עטנכש יד עלעמילב
 : ןלאיחי וצ טגָאזעג טָאה ךורב 'ר ןוא ,ןגרָאזַאב

 ןוא ,ןרעיוא יד ייב םייהַא םיא גנערב ןוא ןטַאט ןכָאנ רָאנ ייג וד --
 ! רימ ףיוא ךיז זָאלרַאפ עגירעביא סָאד

 טימ דיוב ןייז ןיא קינמירפס-רכומ םעד טימ טּפעלשעג לאיחי ךיז טָאה

 * ,םירפס יד

 -יד-לריאמ טָאה ,םידירַאי יד ןופ קעּפ ןּפעלש טנַאקעג ךָאנ טָאה לאיחי

 רָאנ טָאה סע ליפיוו ,םירפס טימ קעּפ סעציײלּפ ענייז ףיוא ןדָאלעגנָא הבקנ
 ןופ ןגָארטעג ייז טָאה לאיחי .ןקור ןלָאמש ,ןגנוי ןייז ףיוא ףיױרַא טנָאקעג
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 -סיױא .שרדמהיתיב ןיא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה'מ ואוו ,עיצנַאטס רעד

 לבלעוועג סָאד ,ףליה-וצ ןעלריאמ ךיז טלעטשעג ןוא שיט ןפיוא ייז טגיילעג

 ןצנַאג ַא ןעמ טָאה ןגָארטעגמורַא רעבָא ,שרדמה:תיב ןיא טַאהעג ןעמ טָאה
 וצ טפיוקרַאפ ןוא םירודיס טימ ,תוניחת טימ ךעלקעּפ רעזייה יד רעביא גָאט

 ַא ןיא ,עיצנַאטס רעגיליב ַא ןיא ןפָאלשעג ןעמ זיא טכַאנייב ,רעבייוו עמורפ

 .ןצנַאװ ןוא ןדיא טימ לופ לביטש

 םיא רע טָאה ,לדנַאה םוצ טצונַאב ןלאיחי טָאה לריאמ סָאװ ,םעד ץוח ַא

 "רכומ רעד טָאה לכ- םדוק .ךיורבעג םענעגייא ןרַאפ טדנעװעגנָא ךיוא
 ןיא עטַאיּפ רעד ןיא ןצַארק םיא לָאז ןעמ זַא ,טײקכַאװש ַא טַאהעג קינמירפס

 .גונעת רעטסערג *ס'הבקנג רעד ןעוועג זיא סָאד .,ןייג-ןפָאלש ןרַאפ ןטנוװָא יד

 ,עטַאיּפ רעד ןיא טצַארקעג םיא טָאה ןעמ זַא ןוא ,רעגידלציק ַא ןעוועג זיא רע

 סע רע טָאה ךָאד ןוא .יירעלציק רַאפ ןטלַאהעגסױא טשינ טעמכ סע רע טָאה

 : גונעת ןופ טצכערקעג .,ןבעל סָאד יוװ טַאהעג ביל
 ַא ךָאנ ,לאיחי ..!עלעסיב ַא ךָאנ ,ןעשעג טשינ רימ זיא ייוו יוא ---

 ! עלעסיב
 ןיא ָאד ןצַארק טזומעג ןייג-ןפָאלש ןרַאפ טנוװָא ןדעי םיא טָאה לאיחי ןוא

 ייט ןעוועג זיא *הבקנ, רעד ןופ הוואת עטייווצ יד ,ןקור ןיא ָאד ,סעטַאיּפ יד

 ןרעצליה ןיילק ַא םירפס קעּפ יד ןשיװצ טַאהעג טָאה רע ,ןעקנירט וצ

 ,רצוא ןַא יו טיהעגּפָא טָאה רע סָאװ ,רעסעלש ריפ טימ ןסָאלשרַאפ ,עלעטסעק

 ענעדיישרַאפ ןופ ןענַאטשַאב ןענייז תואופר יד .תואופר טימ לופ עלעטסעק ַא

 -כעטיירק םינימ ענעדיישרַאפ ,ךיז טימ טריפעגטימ טָאה דיא רעד סָאװ ,ןעייט

 -רַאפ רַאפ תואופר עטוואורּפעגסיױא --- ייה ,ןעמולב ,רעטעלב ,ןעלצרָאװ ,רעצ
 ןעוועג ,םשה-ךירב ,זיא הבקנ-יד-לריאמ יוװ ױזַא ןוא .ןטייהקנַארק ענעדייש

 ענעדיישרַאפ יד רַאפ ןעייט עלַא יד טצונַאב רע טָאה ,ןטייהקנַארק טימ לופ

 יד ,םי ןצנַאג ַא ןעקנירטסיוא טנָאקעג טָאה רע .ןשינעכעטש ןוא ןשינעכערב

 עגידנדיז ןוא "םימי, עטכָאקעג עלַא יד ואוו ,טסואוועג טשינ טָאה ןעמ ."הבקנ;
 -ענ טָאה רע סָאװ ,ןעייט יד טיול .ךיוב ןייז ןיא ןיהַא ןעמוק רעסַאװ ןכייט

 טָאה ןעייט יד וצ .ןתיול ַא יװ קיד ןוא סיורג ןייז טזומעג רע טָאה ,ןעקנורט

 ,ךיז טימ טריפעגטימ טָאה רע סָאװ ,עלעסעק גיטרַאנגייא ןַא טצונַאב רע

 עטשרע יד ןעוועג זיא ,ירפרעדניא ךיז ןביוהעגפיוא .לצעט ַא טימ לגירק ַא
 ןיא רעסַאװ ןטָאזעג ךָאנ עלעסעק ןטימ ןלאיחי ןקיש וצ ןענעװַאד ןכָאנ הדובע

 : .ןײרַא ךיק רעד
 רעסעב םענ ,ןיינ ..!ייט-ןעדניל םעד לטסעק ןופ סױרַא רָאנ םענ -

 ...! ןגָאמ ןיא םירעוו יד רַאפ טוג זיא סָאװ ,ייט-לצרָאװ םעד סױרַא
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 .גָאט ןצנַאג ַא ןעגְנַאגעגנָא סע זיא ױזַא

 עלעסעק ַא ואווץעגרע ןופ ןעגנערב ןפיול וטסעװ רשפא ,לאיחי --

 | ? רעסַאוװ סייה

 ןבוטש עדמערפ ןיא ןעגנַא:עג ,עלעסעק סָאד ןעמונעג טָאה לאיחי ןוא

 טימ עלעסעק שירפ ַא ןעלריאמ 'ר רַאפ ןגָארקעגסױרַא תונמחר רַאפ ןוא
 ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ רעטעּפש טונימ ַא ןיא זיא סָאװ ,רעסַאװ טכָאקעג גידוז

 זיא סע יאוי ,טסואועג טשינ טָאה'מ ןוא ןיײרַא לכייב *ס'הבקנ- רעד ןיא

 -.ןעמוקעגניהַא

 רעד ךָאנ טּפעלשעג טָאה רע .ןגָארטעגרעביא גנידצלַא רעבָא טָאה לאיחי

 הינסכא רעד ןופ טּפעלשעג ,םורַא ןבוטש יד ןיא םירפס טימ קעּפ יד "הבקנ.

 -ןפָאלש ןרַאפ סעטָאיּפ יד ןיא ןעלריאמ טצַארקעג ,קירוצ ןוא שרדמה-תיב ןיא

 ןסעגעג ,רעסַאװ ךעלעסעק טלטעבעג ןוא ןבוטש עשידיא ןיא ןפָאלעגמורַא ,ןייג

 ןסירעגּפָא ןעגנַאגעג ,טכַאנייב טלעק רַאפ ןרָאװעג ןריזרפעג ,גָאטײב תחדק'ס

 טַאהעג רע טָאה רעבָא רַאפרעד .רעגירעגנוה ַא גידנעטש ,ןסילשעגּפָא ןוא

 ןייא .ךעלמירפס ןיא ןדָאבעג ךיז טָאה רע ,טלָאװעג טָאה רע ליפיוו ךעלמירפס

 רַאפ טייצ גונעג טַאהעג טשינ טָאה רע סָאװ ,ןעוועג ךעבענ רעבָא זיא תונמחר

 ,לרפס ַא ןיא ןקוקניירַא טלָאװעג ןוא טצעזעגקעווַא ךיז טָאה רע רָאנ יװ .ייז

 ! ןפורעג *הבקנ. יד דלַאב םיא טָאה

 ןעגנערב ןוא גנורּפש ַא ןבעג וטסעװ רשפא ? וטסציז סָאװ ,לאיחי ,ונַא --

 ! רעסַאװ עלעסעק ַא
 סָאװ ,הרצ יד ןעוועג רעבָא זיא .גָאט רַאפ טכַאמעג טכַאנ יד טָאה רע

 טָאה הינסכא-לעב רעד .טכיל ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה הינסכא רעד ףיוא

 טּפַאכעג ָאד רע טָאה -- רעהַאדןואיןיהַא ,ךָאד רעבָא .ןשָאלעגסיוא לטכיל סָאד

 ןופ לרפס-הרות ַא ןדיישרעטנוא טנעקעג ןיוש טָאה רע .שימ ַא טרָאד ,קיק ַא

 טכייל זיא'ס עכלעוו ,ךעלמירפס .שורד ַא ןופ לרפס-הלבק ַא ,לרפס שידיסח ַא

 .ןענרעל טוג ןענעק ףרַאדַאב ןעמ עכלעוו וצ ,םירפס ןוא ,ןענעייל וצ טוג ןוא

 ןיק הנידמ לקיטש םעד רעביא "הבקנ-ידילריאמא טימ עזייר רעד ךרוד

 סָאװ ,ךעלטעטש רָאּפ יד טימ טנעקַאב רָאנ טשינ לאיחי ךיז טָאה ווָאשַאמָאט

 -- ,טנגעגַאב טָאה רע סָאװ ,ןדיא יד ןוא תוינסכא יד טימ ,ןרָאפעגכרוד זיא רע

 .ןשטנעמ עגילייה ,ןדיא עטוג ןופ תוישעמ ךס ַא טימ טנעקַאב ךיוא ךיז טָאה רע

 "רעד ךיז ךעלטעטש רעביא ךיז ןרעגלַאװמורַא ןכָאװ ריפ ךָאנ טָאה רע ןעוו ןיא

 הבקנ-יד-לריאמ 'ר טימ ךיז ןענעגעזעג םייב ,רע טָאה ,װָאשַאמָאט ןייק ןגָאלש

 ןעמונעגטימ טָאה רע סָאװ ,דמעה ןטימ ןעמַאזוצ ,לקעּפ םירָא ןייז ןיא טַאהעג
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 טָאה רע סָאװ ,למיליהת ןדנובעג-ןייש ַא ,לרודיס ןגייא ןַא סנייז ,םייה רעד ןופ

 .קינמירפס-רכומ םעד ןענידַאב ןייז טימ טנידרַאפ ךיז

 ַא ןיא ןטַאט םעד ןפָארטגענָא לאיחי טָאה ןיבר םייב וװָאשַאמָאט ןיא
 ,ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה םידיסח יד ואוו ,שרדמה-תיב ןיא .דמעמ ןכעלקערש

 -רָאנ ןענייז עכלעוו ,םידיסח עקּפוק ַא ןשיװצ רעטָאפ םעד ןעזעג לאיהי טָאה

 טימ עטקעדַאב ןוא םייל ןיא עטכירעגנייא ,טעברַא רעד ןופ ןעמוקעג סָאװ

 . ,ביוטש-לגיצ

 .טנעקרעד טשינ רעטָאפ םעד טָאה רע .טניוטשרעד ןבילבעג זיא לאיחי

 רעד .רעניױל-גָאט רענעסירעגּפָא ,רעמירָא ןַא וו ןעזעגסיוא טָאה רעטָאפ רעד

 זָא לטיה ַא -- ,ּפָאק ןפיוא לטיה טכער ןייק טַאהעג טשינ לָאמוצ טָאה עטַאט

 ךלַאק טימ ןוא רעטכירעגנייא ביל ןופ ,רענעסירעצ רעד ףיוא .קישַאד ַא

 ,רעגערט ַא יו ןדנוברַאפ ,קירטש ַא ןגָארטעג רע טָאה ,עטָאּפַאק רעטרימשַאב

 ענעקורט לטניב ַא -- ,ןלַאפעגסױרַא ףוג רעניד ןייז זיא עטָאּפַאק רעד ןופ

 םינּפ סָאד .דיא רעטלַא ןַא ןרָאװעג טייצ רעצרוק רעד ךרוד זיא רע .רענייב

 טלַאה ּפָאק רעד .טיורגרַאפ דרָאב-ןוא-רָאה ,ןּפמזרשעגנייא ןוא טרַאדעגסיױא
 לָאז רע זַא ,הנכס ַא זיא סע -- ,םיוק-םיוק רענײבדזלַאה עניד יד ףיוא ךיז

 סָאװ ,ןעוועג זיא ןלאיחי רַאפ עטסכעלנייּפ סָאד רָאנ ,ןלַאפרעטנורַא טשינ

 ןיא גױא ןַא יו טיהעגּפָא טָאה םייה רעד ןיא עמַאמ יד ןכלעוו ,רעטָאפ ןייז

 םייב ָאד זיא ,גיאור ןענרעל ןענָאק ןוא גרָאז ןייק ןבָאה טשינ לָאז רע זַא ,ּפָאק

 "גָאט ַא ןיא ,רעגערט ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ שממ װָאשַאמָאט ןיא ןיבר

 רע ןוא ,רעגערט ַא זיא עטַאט רעד !ןעשעג ןטַאט ןטימ זיא סָאװ .רעניול

 ! טשינרָאג ךיז טמעש

 םוצ ןדיא טנַאװ ַא ךרוד לאיחי ךיז טפוטש -- !עטַאט ,םכילע-םולש --

 ,רעטָאפ

 זָאד וטסוט סָאװ !לאיחי --

 .ריד ךָאנ ןעמוקעג ןיב ךיא .ןכוסמ-הלוח ַא זיא עמַאמ יד !עטַאט --

 .לקניוו ַא ןיא ןירַא רָאנ םוק --

 -תיב ןופ לקניוו ןטסנגעלעגּפָא ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ןוז ןוא רעטָאפ

 .שרדמה

 ! ןעמַאמ רעד זיא סָאװ --

 -מיײהַא זיא יז ןעוו ,טצענעגכרוד טייז ַא ךיז טָאה יז .טשינ סייוו ךיא --

 .קרַאמרָאי ןופ ןרָאפעג
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 ? הסנרּפ טפַאשרַאפ רעוו ןוא --
 ,טייקגירוועמעש ןוא המיא טימ טגָאזעג לאיחי טָאה --- ,ךיא --

 ?ןענרעל ןטימ זיא סָאװ ןוא ?וד --

 טזומעג בָאה ךיא .רדח ןופ טקישעגמײהַא ךימ טָאה יבר רעד !עטַאט --

 ...קנַארק זיא עמַאמ יד .סױרַא ףרָאד ןפיוא ןייג
 וטסָאה תילכת ַא ןגעוו ןוא --- .עטַאט רעד טצכערק -- ! רעייג-ספרָאד ַא --

 ?טרעלקעג טשינרָאג

 טרעהעגוצ ,שיט ןשיצראה:םע םייב ןסעזעג ןטנוװָא יד ןיא ןיב ךיא --
 ,שיבייל 'ר ןדנילב םוצ ךיז

 ,.!ייוװ ,ייוו ! ךיילגוצ סעכָאלעמלַאב יד טימ ,יוא --

 רע טָאה ,טצכערקעגנָא טוג טַאהעג ךיז טָאה השמ-ךורב יו םעדכָאנ רָאנ
 .שיילפ-ןוא-טולב ןייז ףיוא ןגָארקעג תונמחר

 ! טַאהעג טשינ ךירדמ ןייק טסָאה וד זַא ,גידלוש ,ךעבענ ,וטסיב סָאװ ---

 ַא ןבָאה ףרַאדַאב יז .קנַארק רעייז ,ךעבענ ,זיא עמַאמ יד !עטַאט --

 ! תונמחר סיורג ַא זיא סע ,המילש-האופר

 .ןייז-ריכזמ טשינ יז ךיא ןָאק ןיבר ןרַאפ ? ןָאט ךיא ןָאק סָאװ ,יוא ,יוא --
 ! ןכַאז עכלעזַא רַאפ טשינ זיא יבר רעזנוא

 .!גנַאל ױזַא .ןעמוקמיײהַא טסעוו וד זַא ,טניימעג ץלַא ןבָאה רימ --

 ןָאק ,טגָאזעג-סנייטשמ ,סָאװ ןוא .ןענעגעזעג טשינ ךיז ליוו יבר רעד ---
 ַא ךָאנ ?ןעמוקסורַא ןופרעד סעּפע טעװ ןעמעוו ? םייה רעד ןיא ןָאט ךיא
 ! םי ןיא ןּפָארט ַא ךָאנ ,רעייג-ספרָאד

 .ןגערפ וצ טגַאוװעג לאיחי טָאה -- ? ןיבר םייב ,ךעבענ ,וטסָאה סָאװ ---
 .טנייוועצ לאיחי ךיז טָאה -- ...עטַאט ,סיוא ױזַא טסעז וד --

 ןכַאז עסיורג ןרעוו ָאד .טשינ סע טסייטשרַאפ וד !גייווש ! גייווש ---

 םייה רעד ןיא יו ,ןּפעלש םייל-ןוא-לגיצ ױזַא טַאלג טשינ זיא סע .ןָאטעגפיוא
 .רַאפ סע טלָאװ חרזירכשי רעדורב ןייד .ארובה-תדובע זיא סע .ךעלקעּפ
 טשינ םענייק ןלָאז רימ ידכ ,טלעוװו רעד ןופ ןייז-רוטּפ ןלָאז רימ ידכ .ןענַאטש

 ,ךיא טנייה .םייל ןוא לגיצ ךיא ּפעלש ,תורצ יד ןופ ןייז-רוטּפ ,ןפרַאדַאב
 -רעד וצ יבא .סיוא לרוג רעד טלַאפ סע ןעמעוו ףיוא .רערעדנַא ןַא ןגרָאמ

 ןצנַאגניא רַאפרעד ןענָאק רימ .רוטּפ ןוא --- שוביש ַא טימ תויח סָאד ןטלַאה
 רימ ,ןתובייחתה ןייק טשינ םענייק וצ ןבָאה רימ ,ךַאז רעזנוא וצ ךיז ןבעגּפָא
 ןענייז רימ .ןָאט ףרַאד שטנעמ ַא סָאװ ןעוט רימ ןוא ןשטנעמ עיירפ ןענייז
 ןוא *!םלוע דוסי קידצ, .קידצ ןטימ גיוא-ףיוא-גיוא ןביילב ,דחיתמ ךיז
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 וד ...ייוו-יוא ..רָאג ..זיב ..ןטלעװ ערעכעה יד טימ -- קידצ םעד ךרוד

 ,ןייז-ןסיוו טסלָאז ,ונ ..ןינע רעכיוה ַא זיא סע ,ןייטשרַאפ טשינ סע טסעוװו

 !ןכַאז עסיורג ןָאטעגפיוא ןרעוו ָאד ,השודק הדובע ןַא זיא ָאד זַא ,דניק ןיימ
 ! םייה רעד ןיא יו ,טעשטומעלַאב טשינ זיא סע

 :ייברעד טלקַאשעג םורפ ךיז טָאה לאיחי
 ,..טסוט וד סָאװ ,עטַאט ,ךָאד וטסייוו םתסהיןמ --

 רע .ןיבר םוצ ןריפניירַא ןענָאק ךיד ךיא לע רשפא ...ןעז לע ךיא --

 .רשוכה-תעש ַא ןייז טעװ סע ,ןפלעה טָאג טעװו רשפא רָאנ ,ךיז ןופ טגָאי
 !ןפלעה לָאז טָאג

 .ןריולרַאפ לאיחי טגערפ --- ? ןייז טעװ סָאװ ןעמַאמ רעד טימ ןוא --

 -רַאפ השמ-ךורב טייטש -- ? ןפלעה ךיא ןָאק סָאװ ,ןָאט ךיא ןָאק סָאװ --

 ןָאק ןיבר םעד ,טסייוו טָאג ןייא --- .למיה םוצ טנעה יד ףיוא טביוה ןוא ןריול

 ּפָאק םעד ןכַאז עכלעזַא טימ טשינ םיא ןָאק ךיא .ןגָאז טשינ םעד ןגעוו ךיא
 ..ןפלעה ריא לָאז םלוע-לשיונובר רעד .ןעיירדרַאפ

 עשידניק עיולב ענייז טימ טקוק ןוא לאיחי טגָאז -- !עטַאט !עטַאט --

 .ןירַא םינּפ ןיא רעטָאפ םעד ןגיוא

 ?זיא סָאװ --

 ,ןטַאט םוצ ןגיובעג לאיחי ךיז טָאה --- !רעייז ךיז יירפ ךיא ---

 : ךיז וטסיירפ סָאװ ---

 ...ךיד עז ךיא זַא ...ריד טימ ןיב ךיא זַא --

 ? ךיז טעז ןעמ זַא ,ןיוש זיא סָאװ ןוא !קסע ןַא רעדיוו --

 / .רעטָאפ םעד טגָאזעג לאיחי טָאה -- !ןבעליעטַאט --

 רע סָאװ ,םעד בילוצ ןעמוקעג ןלאיחי ףיוא זיא דיירפ עסיורג ַא םירָאװ

 טקנוּפ ,דניק ַא יו טליפעג קירוצ לָאמַאטימ ךיז טָאה רע .ןטַאט ַא רעדיוו טָאה

 רעד ךרוד םיא ףיוא ןסקַאװעגסיױא זיא סָאװ ,טײקטלַא טימ גרַאב רעד יו

 רע .ּפָארַא סעציילּפ ענייז ןופ זיא ,ןעוועג טשינ זיא עטַאט רעד סָאװ ,טייצ

 ויצ טכער סָאד ךיז ןעמונעג ןוא טייקשידניק רעד ןיא ןלַאפעגקירוצ טושּפ זיא

 -ֹּפִא טשינ ךעמ יז ןוא טנַאה סרעטָאפ םעד ןטלַאהעג טָאה רע .דניק ַא ןייז

 טָאה ןעמַאמ רעד ןֶא וליפַא .ןעוועג לחומ ץלַא ןטַאט םעד טָאה רע .טזָאלעג

 -מַא ןַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד סָאװ ןוא .ןגעווטענייז ןופ ןסעגרַאֿפ רע
 יד ןדנוברַאפ קירטש ןשרעױּפ ַא טימ ,רענעסילשעגּפָא ןַא ןוא רענעסירעג

 יד ןופ טקוקעגסױַא םיא ייב ןבָאה סיפ עסעװרָאב ןוא ,עטָאּפַאק ענעסירעצ

 רע .ןרָאװעג ץלָאטש רעמ ךָאנ רעטָאפ ןפיוא לאיחי זיא ,ךיש ענעבירעגסיוא
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 -קעװַא טָאה עטַאט רעד ,טכיל ןגיטכיר ןייז ןיא ןעזעג רעטָאפ םעד טציא טָאה

 ,לאיחי ,רע יװ ןעקנָאשעגקעװַא גָאט ןייא טשינ .טָאג רַאפ ןבעל ןייז ןעקנָאשעג
 םענייק טָאה רע !ןבעל ץנַאג ןייז ןעוועג בירקמ טָאה עטַאט רעד רָאנ ,סָאד טוט
 טרעהעג רע .רעדניק ןייק טשינ ,בייוו ןייק טשינ ,םייה ןייק טשינ ,טשינ

 רעדיײלק ענעסירעצ סנטַאט םעד ןענייז לָאמַאטימ ןוא .טָאג וצ ןצנַאגניא

 רערַאד ,רעטרעגָאמעגסױא ןייז .הנוהכ"ידגב יװ ןגיוא ענייז ןיא ןרָאװעג
 ןופ ,ךעבענ ,ןעמ ליוו סָאװ .,ןגילייה ַא ןופ ףוג רעד יוװ ןרָאװעג זיא רעּפרעק

 רעד ןיא ןענייז סָאװ ,רעדניק עמירָא יד טימ ,ןעמַאמ רעקנַארק רעד טימ םיא
 טייז סעמַאמ רעד ןופ ןגיואוועגרעביא טציא ךיז טָאה תונמחר סלאיחי ? םייה
 .םיא ףיוא ןעוועג ץלָאטש זיא ןוא ןגָארקעג ביל םיא טָאה רע .סנטַאט ןפיוא

 .ןגיוא ענייז ןיא ןרערט ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןטַאט ןפיוא דיירפ רַאפ ןוא
 טנַאה סנטַאט םעד ןטלַאהעג לאיחי טָאה -- !עטַאט !עטַאט !עטַאט --

 | ,ךיז טעשטשעיּפעג ןוא
 -רעד ַא ןיוש טסיב ,לאיחי ,רעמ טשינ דניק ןייק ןיוש ךָאד טסיב --

 !שטנעמ רענעסקַאװ
 ! ריד ןופ סעּפע ליוו ךיא ,סָאד טשינ ,עטַאט --

 ? וטסליוו סָאװ --
 !רימ טימ סעּפע ןרעל --

 : !ןענרעל וטסליוו סָאװ
 ,םירפס עגילייה יד ןענרעל ליוו ךיא ---

 .גילייה ןענייז םירפס עלַא --

 ןיא ןחרז-רכשי טימ טנרעלעג טסָאה וד סָאװ ,סָאד .ןיוש טסייוו זד ---
 ,רהוז ןגילייה םעד --- םייה רעד

 םעד רעביא תחנ רעגידיירפ ַא ךיז טסיגעצ -- זןחרז-רכשי טימ --
 .טלַאה ןעוו ,שרעדנַא סעּפע זיא חרזירכשי -- .םינּפ ןטגיניײּפעגסױא סנטַאט

 טזיילגרַאפ -- !םלוע-לש-ונובר ,םיא טימ טלַאה ךיא יוװ ,ריד טימ ןיוש ךיא

 .ןגיוא יד רעטָאפ רעד

 טשינרָאג ךָאד טרעה ןעמ !ןחרזירכשי טימ זיא סָאװ ,עטַאט ,ָאי --

 ! םיא ןופ

 ףיױא טנרעל ןוא ןילבול ןיא טציז רע .הרות-םוקמ ַא ןיא זיא רע --
 ...הארוה-רתיה

 ..ןענרעל טצעזעגקעוװַא ךיז ןבָאה ןוז ןוא רעטָאפ
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 ,רעטעּפש טשרע ןעמוקעג זיא ןטַאט םוצ טייקטנעָאנ עסיורג יד רָאנ

 ,ןביוא רעגעלעג ןייא ףיוא ןטַאט ןבעל ןגיל וצ קילג סָאד טַאהעג טָאה רע ןעוו

 יד רַאפ סעקינעש טגיילעגנָא ןעוועג ןענייז סע ואוו ,לביטש-סעדיוב ןפיוא

 טלָאװ רע יו טליפעג ךיז רע טָאה םידיסח עגידנפָאלש יד ןשיווצ .םידיסח

 טָאה טייז סרעטָאפ םייב ןוא .הדע רעגילייה רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 ךיז זיא רעטָאפ ַא יו ,"םינב לע בָא םחרכ, ןופ םעט םעד טריּפשרעד רע

 .רעדניק ענייז ףיוא םחרמ



 ו3 לטיּפַאק

 יבר רעד

 ןופ גנוריפ רעגייטש םעיינ םעד ףיוא ןעמ טָאה וװָאשַאמָאט לטעטש ןיא
 זיא עלעדנעמ 'ר זַא .םורק ןוא ךעלדנעטשרַאפמוא ,דמערפ טקוקעג ןיבר
 -ַאמָאט ַא ןעוועג זיא עלעדנעמ 'ר .טיירפעג וװָאשַאמָאט ךיז טָאה ,יבר ןרָאװעג
 .רעדניק ענייז ןוא בייוו ןייז טָאהעג ָאד טָאה ,רעשימייה ַא ,םעדייא רעװָאש
 ןיא ןצעזַאב ןעמוקעג ךיז זיא לדנעמ 'ר יבר רעד זַא ,ךָאנ טסעומש רעוו

 טימ טסיורגעג ךיז טָאה וָאשַאמָאט סָאװ ,סוחי םעד וצ !ןיילַא ווָאשַאמָאט

 טָאטש יד זַא ,טניימעג טָאה ןעמ .טיורב עלעקיטש סָאד ןעמוקעגוצ זיא ,םיא
 טלעוו עצנַאג ַא !טייקגיניילק ַא .ןסיג ךיז טעוו עפש .,ןרעוו טכירעגפיוא טעוו

 טָאה ןעמ ,טיירגעגוצ הינסכא ןַא טָאה דיא רעדעי !ןרָאפ וצ ןעמוק טעװו

 .טיינעג ךיז ןעלטייב

 -הנשמ !םייבר ערעדנַא יו טריפעג טשינרָאג ךיז טָאה יבר רעד טשרע
 רעוו .תוצע ךָאנ ןעמוק סָאװ ,ןרַאדנערַא עכייר יד ךיז ןופ טגָאי .ןעוועג םלוע
 םעד רעביא ןזָאל עכלעוו ,סעקישטדַאירדָאּפ ןוא םירחוס ןופ ךָאנ טדער

 לטעטש ןיא ּפֶא ןציז !טסעומשעגּפָא ךָאד זיא רעבייוו ןופ ! ןוידּפ ןגיטכיר
 -תיב ןופ שילָאּפ ןיא םורַא ןכָאװ ןוא געט עצנַאג ךיז ןרעגלַאוו ,גנַאל-ןכָאװ

 ,ןסירעגסיוא ןרעוו ייז .רעטצנעפ ןוא ןריט יד ןכַאװַאב ,ףיוה ןפיוא ,שרדמה
 טלגנירעגמורַא ךיז רע טָאה רעבכָא רַאפרעד .ןקוק וצ תונמחר ַא זיא סע זַא

 ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סאו ,רעסערפ-טיורב עמירָא ,םידיסח עגנוי עקּפוק ַא טימ
 פא ייז טלאה .ענעסילשעגּפ} ןוא ענעסירעגּפָא ,עטרעגנוהעגסיוא ,רעבייוו יד
 טָאה ןעמ .ןרָאפוצמײהַא תושּר ןייק טשינ ייז טיג ,ןרָאי ןוא םישדח ךיז ןבעל

 ערעדנַא רָאּפ ַא ןענייז גָאט ןדעי .טרעדנוזעגּפָא טבעלעג ,טעװעסַאּפ-ןוא-טסוּפעג
 ײב טעבראעג .ןשָארג רַעֹּפ א ןענידרַאפ ןיירַא לטעטש ןיא ןעגנַאגעגסױרַא
 ראמ יז עגידעתיא יד ןצ טכַארכעג .טיובפג שדדמה-תיב ַא ,טעברַא רעדעוװש
 ןעקנורטעג ןעמאזוצ ןוא ןפנַארב ךַאנ טקישעג ןעמ טָאה ,טסנידרַאפ ןשָארג

 לָאמנייק ךיז טָאה יבר רעד .טנװַאדעג טכער טשינ לָאמוצ וליפַא טָאה ןעמ

 טָאה בור'ס רעבָא .ָאי טרָאד ןעמ טָאה טנרעלעג .ןענעוװַאד םוצ ןזיוװַאב טשינ
 -עג ,רהוז ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג זיא'מ .תוקיבד טימ ןבעגעגּפָא טרָאד ךיז ןעמ

 !ןעגנערב וצ ןחישמ שטָאכ --- טיירבעגרָאפ ךיז סעּפע ןוא ,הוקמ ןיא ןעגנַאג
 .ןיבר ןפיוא תומוערת ןבָאה ןביוהעגנָא טָאה ,ןיציבר יד ,בייוו סָאד ךיוא
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 -פיוא יז טעװ ,וצרעד ןעמוק טעװ סע זַא ,טניימעג ,ףיורעד טרַאװעג גנַאל ױזַא
 ,ןילבול ןיא רעדָא ץינעשזָאק ןיא לָאמַא יו טַאטש ןסיורג ַא ןריפ ,ןרעו טכירעג

 ךיז ןרָאי עלַא ,ףיורעד טרַאװעגסיוא יז טָאה םניחב !ןריפ םייבר ערעדנַא יו

 ןרָאי עצנַאג זיא רע תעשב ,ןגיוצרעד רעדניק יד .ךיז טעשטומעג ,טגָאלּפעג
 סָאװ ,לדנעמ ריא ןעוו ,טונימ רעד ףיוא טרַאוװעגסיױא ,עכסישּפ ןיא ןסעזעג

 רֶע טכַאמ ףוסל .ןרעוו יבר ןײלַא טעװ ,םיא טימ ןעגנולקעג טָאה טלעוו יד
 ןסעזעג ןענייז סָאװ ,םידיסח עמירָא-גידנעטש ,עמירָא יד ...לת ַא םעלַא ןופ

 םעד .ןסעגעגפיוא ,טעשזירגעגּפָא ץלַא ,קירעשייה רעד יװ ,ןבָאה ,ףיוה ןיא
 .טּפעלשעג בוטש ןופ קינעש ןטצעל

 ןוא סנקעטש עסיורג טימ סרעווש ןעמוקעגנָא ןענייז טעטש ערעדנַא ןופ

 ןבָאה םידיסח יד סָאװ ,ךעלבייוו עטנייוורַאפ עגנוי יד ךיז ךָאנ טּפעלשעגכָאנ
 -טלַאה יבר רעד. : ןעיירשעג ןוא ןדלַאװעג טכַאמעג ,םייה רעד ןיא טזָאלרַאפ

 םידגנתמ ןוא -- *!היבר:הירּפ הוצמ רעד ןופ ןדיא טרעטש ...! הלואג יד ףיוא
 ...התיכ-יבצ-תבש ַא ןגעוו יו ,טרעהעג טעמכ ןעמ טָאה ,טלעפעג טשינ ןבָאה

 ..טָאטש ןופ ןקישסױרַא ןוא םרח ןיא ןגײלנײרַא ןגעוו

 רעכסישּפ עטלַא יד ,םיבשות יד ,*םישישי, יד ןופ טדערעגּפָא ןיוש

 ןעמוקעג ןהשמ-םהרבא 'ר ןופ טיוט ןגיטייצירפ ןכָאנ ןענייז עכלעוו ,םידיסח
 לָאמַא זיא סע יוװ ױזַא ,"רדחפ סָאד ןלעטש קירוצ טלָאװעג ,וװָאשַאמָאט ןייק
 ,עקרָאװ ןייק קעװַא טשינ ןענייז ייז ,םנוב 'ר ןיבר םייב ,"דיא; םייב ןעוועג
 ןיא ןעמירַאװ ךיז ןלעוו ייז זַא ,טניימעג ,ןטלַאּפש טלָאװעג טשינ ןבָאה
 ןדעי סעמיצ-ןרעיימ טימ ךעלזלעה ןסע .עכסישּפ ןיא לָאמַא יו ,ווָאשַאמָאט

 סעקענש עגנוי יד רַאפ תודיסח ןוא ןרעכיור סעקּפיּפ יד ,ןעקנירט ןפנָארב ,גָאט
 יד ןיא ןעמ טעז ןפנָארב-קנורט ַא ,ןטכַאמש ןוא ייז ןרַאד ָאד ןוא ,ןלייצרעד

 יד ןיא וליפַא .סעמיצ-ןרעיימ רעדָא לזלעה ַא ןופ טדערעגּפָא ,טשינ ןגיוא

 ,רעדנואוו סָאד זיא סָאװ .גרַאק םייריש יד ןענייז םיבוט:םימי יד ןיא ,םיתבש

 יד ףיוא ןעמ טזָאל רַאדנערַא ןייק ;םיריבג עלַא ךיז ןופ טגָאי ןעמ זַא --

 דיא רעטסָארּפ ַא לָאז סָאװ ךָאנ .סעינָאמערעצ עלַא טפַאשעגּפָא ,טשינ ןגיוא
 -רָאג טעז ןעמ זַא ,ןענרעלוצסיוא ךיז סָאװ ָאד וליפַא ָאטשינ זיא סע זַא ? ןעמוק

 ןעמ טזײװַאב ןענעװַאד םוצ !טשינרָאג טעז ןעמ .תובוט-תודימ ןייק טשינ
 שיט ןוא ,טשינ סעמיצ ןייק ןעמ טכַאמ ןענעװַאד ןצנַאג ןופ זַא .טשינ ךיז
 ןוא ,ערעשטעוו עשידיסח עטסָארּפ ַא זיא רדס םוצ חסּפ .טשינ ןעמ טריפ
 .תוימינּפ יד ףיוא רָאנ טלעטשעג זיא ץלַא זַא .םיבוט-םימי ערעדנַא ױזַא
 ..! טשינרָאג זיא ףיוא-ןביוא ןרַאפ זַא .ןעז וצ סָאװ טשינרָאג ָאד טָאה דיא ַא

 ןוא רעזענ עטיורג יד ,םיבשות יד ,םישישי יד ,ןסעזעג ייז ןענייז
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 ףיוא טנעלעגנָא ,סעקּפורג ןיא --- ןפורעג ייז טָאה יבר רעד יוד -- *סעקיביצ

 ירַאפ טימ .קנעב יד ףיוא ךיש יד טימ ,שרדמה-תיב ןופ טנעוו ענעקורט יד

 ןיא ךיז ןשיװצ טדערעג ןוא ,ךעבענ ,רעצרעה עטשלחרַאפ ןוא ןּפיל עטכַאמש

 ךיז טָאה ןעמ ןוא .קנואוו םעד ףיוא זיולב ,רעטרעוו עטקַאהעגּפָא ליטש רעד

 .ןענַאטשרַאפ

 "..הסנרּפ םיכירצ לארשי ךמעג ..ןריפסיוא טשינ סע טעװ רע --

 יז סגָאי רע ןוא תומוערת טימ ןעמוק ןדיא .ןקוקוצוצ רעצ ַא ךָאד זיא סע

 =! הדובע רעד ןופ ּפָא ךיז טגָאז סָאװ ,ןהכ ַא ...חבזמ ןופ

 עצנַאג יד טיירדעג ךיז ,ןוז ַא םורַא יװ ,טָאה םיא םורַא סָאװ ,רעד ןוא

 ַא ןופ עביל יד ןגָארטעג ךיז טָאה סע ןעמעוו וצ ,רעד ,ףיוה ןופ גנוגעווַאב

 טציא .ןעלסילש ןביז ףיוא ךיז ןיא טכַאמרַאפ ןעוועג ,סקניפס ַא יוװ ,זיא ,טלעזי

 סָאװ ,טנעװ עטעוועקניטעג עטעקַאנ טימ ,רדח ןטלַאק ןעמירָא ןייז ןיא רע טציז

 ינָא טימ טעב טעבעגוצ"טשינ ַא .טייקטכייפ רַאפ ייז ןופ ךלַאק רעד טלַאפ סע

 ןנ נַאר וצ ןיירַא טשינ םענייק טזָאל רע סָאװ םעד בילוצ ,טנַאװעגטעב ןפרָאװעג

 ןופ ןכָארקעגסױרַא סָאװ-רָאנ טלָאװ רע יװ סיוא רע טעז ןיילַא .בוטש יד

 א ןשטָאל יד טימ ןױש טשטיר רע שטָאכ .טרעדעפרַאפ ,טנַאװעגטעב

 ןדעי טפיול .ןָא-טכַאניב ןופ בוטש ןופ חטש םעניילק םעד רעביא טנַאּפש

 רעכלעוו ןופ ,לוטשרעטָאפ רעטלַארּפעגפױא ,רענעסעזעגסיוא ןייז וצ וצ לָאמ

 ידיא םעד ָאד טנַאה רעד ןיא טּפַאכ .סױרַא סענישזורּפס יד ךיז ןסייר סע

 רעדָא ,"סדרּפפ םעד ,ירזוכ םעד לָאמַא ,םיכובנ-הרומ םעד ,רהוז םעד ,"הקזח

 לייט ,ןפָא לייט ,טײרּפשרַאפ ןגיל סָאװ ,רפס-הריקח רעדָא -הלבק רעדנַא ןַא

 .שיט ןסיורג םעד רעביא טכַאמעגוצ

 םעד ןופ גנַאל-רָאי ןיוש טלָאװ רע יװ ױזַא ,ןסקַאװַאב רע זיא ןײלַא

 תואּפ עטרעדעפַאב ,סעטנעּפ עקיד רעקיטש .ןעמוקעגסױרַא טשינ לביטש

 יד יװ ,ףייטש טרַאטשעגסױרַא לּפַאק ןטרעדעפַאב םעד רעטנוא ןופ ןבָאה

 עטרעדעפַאב עױרג-ץרַאװש רעקיטש ךיוא ןבָאה ױזַא ,תואּפ יד יוװ ױזַא .ןטָארד

 ןוא תואּפ טימ ןטכָאלפעגנעמַאזוצ ,רעקיטש עטכידעג ,דרָאב רעד ןופ רָאה

 "עג יד ןופ םיוק ןגיוא יד .דלַאװ רעטכידעג ןייא יװ ןעזעגסיוא ,דרעבנקַאב

 ןיא ןָאטעגנָא -- בוטש רעד ןופ טלעק רַאפ .סױרַא ןעמערב עגנַאל ,עטכיד

 עטַאװ רעקיטש ןבָאה סע ןכלעו ןופ ,ןַאטּפַאק םענעטַאװ ןשעכָאלעמלַאב ַא

 -- ןָאטפַאק םענעטַאװ םעד רעביא .לברַא ענעסירעצ יד ןופ טקוקעגסױרַא

 ןעװעג ןצנַאגניא טעמכ זיא רע ןכלעוו ןיא ,תופנכ-הציצ רעגנַאל ,רעגנַאל ַא

 .סיפ יד ךָאנ טּפעלשעגכָאנ םיא ךיז ןבָאה תוציצ יד .טליהעגנייא
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 -מוא טָאה ,םיכובנ-הרומ ןיא טפיטרַאפ ןוא טשוחרַאפ ןעוועג זיא רע

 .טכַארטעג טָאה רע תעשב ,ןּפיל יד ןשיװצ דרָאב רעקיטש טייקעג גידלודעג

 ,ףפס רעדנַא ןַא טּפַאכעג רעגניפ עקיד עטרָאהַאב יד טימ לָאמ ןדעי זעוורענ

 רעביא ןשטַאל יד טימ ןעשטיר וצ ןביױהעגנָא ןוא ןפרָאװעגקעװַא ,טקוקעגניײרַא
 ,סױרַא ילכ ַא ןופ לכיק ַא טּפָאכעג ןוא טנַאה יד טקערטשעגסיוא .בוטש רעד
 .ןּפַאכרעד וצ ץרַאה סָאד ,שיט ןפיוא טלעטשעגקעװקַא ןרָאװעג םיא זיא סָאװ

 ןיא .ןכַאמ וצ הכרב ַא רעבירעד ןסעגרַאפ ,ןסע וצ גידלודעגמוא ןביוהעגנָא
 יד ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ןטלפייווצרַאפ ַא ,טנָאמרעד ךיז םורַא טונימ ַא

 ןוא -- ריט יד טנפעעגפיוא ,טעשָארּפעגּפָא דרָאב רעד ןופ ךעלעשירק-לכיק
 .שרדמהיתיב םעד ןיא ,רעטשוחרַאפ ַא ,ןיירַא

 סָאװ ,שרדמה:תיב ןיא ןדיא יד ףיוא המיא ןַא ןוא קערש ַא ןָא טפרַאװ רע
 .ןעמוקנײרַא ןייז ייב רעטרע יד ןופ ןביוהעגפיוא דובכה:-תארי טימ ךיז ןבָאה

 טשינ לָאז רע זַא ,ארומ תמחמ ,ןטָארטעגּפָא געוו ןסיוא םיא ןענייז לייט

 עטקערטשעגסיוא טימ ןעגנַאגעגנגעקַא םיא ןענייז עדיװ ערעדנַא .ןטלעש

 ,ןדיא עטסָארּפ ,רעבייוו ןוא ןרַאדנערַא יד .ןבעג וצ םיא םכילע-םולש טנעה

 ןעז וצ ןיבר םעד טייהנגעלעג ַא ףיוא טרַאװעגסיױא ףיוה ןיא ןבָאה עכלעוו

 םעד ןצונסיוצ ,ןּפַאכ טלָאװעג ןבָאה ,ןעגנערב וצ םיא רַאפ תושקב ערעייז ןוא

 ןעמוקעג ןענייז יז .ןעגנערב תורצ ערעייז ןיבר ןרַאפ ןוא רשוכה-תעש
 טימ יז טָאה רע *!יבר רעגילייה, :ןעמיטש עגידנטעב טימ ןפיולוצנעמַאזוצ

 .רעגרע ךָאנ לָאמליײט ,טרָאװ-לדיז ַא ןפרָאװעג ,טּפוטשעגקעװַא טנַאה רעד

 רעכלעוו ,ןיבר ןופ ןבירטעגקעװַא ייז ,טרָא ןפיוא ןעוועג ןיוש זיא שמשמ שריה
 נָא רעקַאמשעג ןבָאה סָאװ ,טיילעגנוי עּפורג ַא וצ טשוחרַאפ ןעגנַאגעגוצ זיא
 ןפרָאװעג טָאה רע .ןעמוקניירַא סניבר םייב תורמג יד ןענרעל וצ ןביוהעג
 -רַאפ םיוק טָאה ןעמ סָאװ ,טרָאװ ַא טגָאזעג ,ןײרַא םירפס יד ןיא קילב ַא
 זיא ןוא -- ךָאטש ַא טימ םישישי יד וצ לטרעוו ַא ןפרָאװעגוצ רעדָא ,ןענַאטש

 ,לגיר-ןוא-ריט רעטניה ךיז טקַאהרַאפ ,ךיז וצ ןיײרַא ! ַָאטשינ ןיוש
 ךיז ןבָאה ,ןפָארטעג טציא ןיבר םעד ןבָאה עכלעוו ,ןעקנַאדעג יד םירָאװ

 טרָא ןַא רַאפ סָאװ ,םעד ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע .לארשי םורַא טזיירקעג

 ..לטלעוו סטָאג ןיא לארשי טמענרַאפ סע
 -ָאטסירַא ןַא ,טסילַאנָאיצַאר ַא ןעקנעד רעגייטש ןייז טיול ןעוועג זיא רע

 ױזַא סָאװ ,סָאד ןדניבפיונוצ טלָאװעג .ם"במר ןופ רעגנעהנָא ןַא ,רענַאילעט

 רעייפ --- ןעגנולעג טשינ ייז זיא סע ןוא םיא רַאפ טואורּפעג ןיוש ןבָאה ליפ

 ךָאנ ןגעװ טלדנַאהעג ךיז טָאה ָאד .ןָאטַאלּפ טימ לעטָאטסירַא ,רעסָאװ טימ
 .רהוז ןוא ם"במר ןשיווצ ךודיש ַא ןכַאמ : םיכופיה ערעפרַאש
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 זיא טָאג וצ געוו רעגיצנייא רעד זַא ,ם"במר ןטימ טביולגעג טָאה רע
 רעגיצנייא רעד זיא לכשהיןוטלש רעד זַא ;ץרַאה ןכרוד טשינ ,לכש ןכרוד

 רעד סָאװ ,ןתומילש ריפ יד ןופ זַא ;טָאג ןוא שטנעמ ןשיוװצ רעלטימרַאפ
 -- .,עשילַארָאמ יד ,עכעלרעּפרעק יד ,עלעירעטַאמ יד -- ,טציזַאב שטנעמ

 !לכש רעד -- ,עטרעפ יד תומילש עתמא יד ןוא עגיצנייא יד ,עטסכעה יד זיא

 ,"לעוּפה-לכש. ןטימ שטנעמ רעד ךיז טדניברַאפ לכש םענעגייא ןייז ךרוד זַא
 םיא ךרוד רָאנ ןוא םיא ךרוד .ןצנַאטסבוס עגיטסייג עלַא טימ טריגער סָאװ

 טרעוו זיא ןיילַא לכשהילעב רעד .הגרדמ רעטסכעה רעד וצ ןייגרעד ןעמ ןָאק
 ."ומדנ תומהבכ ולשמנ, ןענייז ערעדנַא עלַא .שטנעמ ןרעוו וצ ןפורעגנָא

 רָאנ ,אבה םלועל קלח ַא ןבָאה לארשי-לכ טשינ .דוביאל ןעייג תומשנ ערעייז

 געמ ,ףרַאדַאב ןעמ זַא סָאװ ,םירעוו ןענייז עגירעביא עלַא .לעוּפב-םדָא רעד
 ...ןטערטעצ ייז ןעמ

 -םדִא רעגיצנייא רעד זיא לכשה'לעב רעד רָאנ זַא ,רעדיוו יֹוזַא ביוא

 ךרוד ןדנובעגנָא זיא רע ןוא המשנ ַא םיא ןיא טור סע סָאװ ,רעד ,לעוּפב

 רעדיוו טמענ גנולעטש ַא רַאפ סָאװ --- ,טייקכעלטעג רעד טימ לעוּפב-לכש םעד

 ןענָאק ,עטלייורעדסיוא ,םידיחי רָאנ ?לארשי סלַא דיא רעגיצנייא רעד ןָא
 יױװ ?ייז ןענייז סָאװ -- עגירעביא עלַא !לכש-ילעב ןפורעגנָא ןרעוו ךָאד

 אלש התא ךורב? גָאט ןדעי ןכַאמ-הכרב ַא ףרַאד ןעמ רעכלעוו רעביא ,יורטש

 יָצג טָאה טָאג סָאװ ,הלעמ ןייק טשינ זיא לכש רעד ןוא ."ץראה-םע ונשע

 ןעגנַאגרעד ןענייז םלועה-תומוא יד ןופ ליפ רעייז .ןײלַא ןדיא רָאנ ןעקנָאש

 יוג ַא זַא ,ןזָאלוצ ךָאד ןָאק רע ןוא .לשמל ,ָאטסירַא ןַא .*לעוּפה-לכש, םוצ

 םייקמ זיא סָאװ ,דיא ַא ,טרעקרַאפ ןוא ,אבה-םלועל קלח ַא ָאי טָאה לכשד-לעב ַא
 ,לבשה-לעב ןייק טשינ זיא רע רָאנ ,ץרַאה שידיא טוג ַא טָאה ןוא הרותה לכ
 ...דוביאל טייג המשנ ןייז ןוא אבהיםלועל קלח ןייק טשינ רע טָאה

 !ללכ סלַא לארשי ןטימ ןעמ טוט סָאװ ;ייברעד טרעטַאמעג ךיז טָאה רע

 יּפָא עיירטעג ַא זיא ,האליע-םדָא ןופ ,וניבָא-םהרבא ןופ טמַאטש דיא רעדעי

 ךרוד ,תורונצ סטָאג זיא שטנעמ רעד .םיהלא-םלצ ןופ ,טָאג ןופ גנולגיּטש
 -ּפָארַא ןרעו תוריפס ןעצ יד ןופ תולעמ יד ,דָאנג יד ,טייקכעלטעג יד עכלעוו

 טנכיײצעגנָא ריא טָאה המשנ עדעי .ּפָארַא דרע רעד ףיוא למיה ןופ טרעדינעג

 ,ןײרַא למיה ןיא טייג ןוא טמיק המשנ עשידיא עדעי .םלועי-תנקת ןיא טרָא
 םעד ןופ טלעוו יד ןפַאשַאב רָאנ טָאה טָאג .דובכה-אסכ ןרעטנוא זיא סָאװ

 ַא ןָא טוידה ןשידיא םעד ןזָאלרעביא רע ןָאק עשז-ױזַא יו .ןגעוו סנדיא
 ? אבהיםלועל קלח ןָא ,ןיקית

 ןופ סוחי םעד ךרוד ."ירזוכ; םעד ,עסיורג יד ףליה וצ ןפורעג טָאה רע
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 יד ייז ןעמענרַאפ ,ןעמוק ייז ןענַאװנופ ,םהרבא-לש-ערז רעד ךרוד ,ןדיא

 ,םלועה-תומוא ערעדנַא ןופ שרעדנַא ןענייז ןוא גנולעטש עכעלטנדרָארעסיױא

 סָאד יװ טקנוּפ ןוא .טלעוו רעד ןופ ץרַאה סָאד יז ןענייז עקַאט רַאפרעד ןוא
 וליפַא ךיז טָאה רע .טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ ייז ןדייל ױזַא ,ףוג ןיא ץרַאה
 ,הרות יד םייקמ ןענייז ייז סָאװ ,םעד ךרוד :?*תובבלה-תבוח, םוצ טדנעוװעג
 ןוא ןביוהרעד ,טגיניירעג דיא רעדעי טרעוו ,םימשה-ןמ זיא סָאװ ,הרות יד

 ןכלעוו ךרוד ,טּפעצער רעד זיא סָאד .טרָא רעדנוזַאב ַא ףיוא טלעטשעגקעוװַא
 ןפורעג ףליהוצ וליפַא טָאה רע ...טגיניירעג ןוא טנוזעג טרעוו שטנעמ רעד
 עביל רעד ךרוד, :"םידיסח-רפס, םעד ןפורעגנָא טָאה רע יוװ ,"ענעדיא, יד

 -יבהוא עלַא ןפורעגפיונוצ טָאה רע *.טָאג טימ ןדיא ךיז ןדניברַאפ טָאג וצ

 ענעלָאטש ַא יװ ,עלַא יד רעביא ןענַאטשעג זיא ם"במר רעד רעבָא ,לארשי
 ךיז ןטפעהַאב סָאװ ,יד רָאנ : תונמחר ןָא ןטינשעג טָאה ןוא דרעװש עטלַאק

 תומהבכ ולשמנ .,דוביאל ןעייג ערעדנַא יד .,טרעוו ַא ןבָאה ,לעוּפה-לכש ןטימ

 ,אבה-םלועל קלח ןייק טשינ ןבָאה ייז ןוא ,ומדנ
 רע .שודקה-דיא םוצ ,ןיבר ןייז וצ ףליה ךָאנ טדנעוװעג ךיז טָאה רע

 ןוא טייטש רע יװ ,לרעּפרעק עטרעגָאמעגסיוא עניילק סָאד ,ןעזעג םיא טָאה|
 ןוא קעװַא טלַאפ רע זיב ,שיה-לוטיב וצ רע טמוק תולעּפתה רַאפ ןוא ,טנוװַאד
 :עלעדיפ ןפיוא םיא טליּפש םנוב 'ר יבר רעד ןעוו ,ךיז וצ ןַאד טשרע טמוק

 .ןעמוקעג טשינ ףליה ןייק זיא טרָאד ןופ ךיוא רעבָא ..."הי וללהי םיתמה אל;

 רע .ואצמהב 'ה ושרד :טגָאזעג טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא שודקה-דיא רעד

 ,השודק-הדע ןַא ךיז טכוזעגפיוא ןוא תומוערת טַאהעג טָאה

 !לארשי :יניס גרַאב ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע ...טכיל ַא ןעזרעד טָאה רע

 טלעװ רעד ןופ רעקלעפ יד וצ הרות יד ןגָארטעגמורַא טָאה טָאג !לארשי

 -כרוד .ןעמוקעג זיִא לארשי זיב ,ןעמענוצ טלָאװעג טשינ יז טָאה רענייק ןוא

 ,רעקלעפ ערעדנַא יו קלָאפ ןייק טשינ .שודק-םע ןַא ןרָאװעג לארשי זיא םעד

 ןעקנָאשעגקעװַא ןרָאװעג זיא רוכב רעשידיא רעדעי .םינהכ ןופ קלָאפ ַא רָאנ

 ,טזיילעגסיוא םיא םינהכ יד ןבָאה ךָאנרעד .טָאג וצ

 ךרוד ןײרַא ךיז טכיילש ,ם"במר םעד טימ ױזַא ךיז טלגנַאר רע יװ ןוא

 ,היחתּפ 'ר רעטלַא רעד ,ןסילשוצוצ ןסעגרַאפ טָאה יבר רעד סָאװ .ריט רעד

 טייטש רע .ןעוועג רעכסישּפ עטשרע יד ןופ .ןהיחתּפ 'ר טנעקעג ןבָאה עלַא

 טימ ,טנעה ענעביוהעגפיוא טימ ריט רעד ייב רעכיילב ַא ןוא רעגידנרעטיצ ַא

 עטלּפענרַאפ ,עט'שלח'רַאפ טימ ןיבר ןפיוא טקוק רע ,דרָאב רעגידנרעטיצ ַא

 ןָאק ןוא טלמַאטש ןוא טלמַאטש ,ןּפיל עטכַאמשרַאפ טימ טלמַאטש ןוא ןגיוא

 ױףעגנערבסורַא טשינ ליומ ןופ טרָאװ ןייק
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 -- !!רימ ןופ עלַא ץע טליװ סָאװ !וטסליװ סָאװ ווטסליװ סָאװ --

 .רעזייבעג ןגידנקעוו-תונמחר ,ןגידנטעב טימ ןעיירש ןביוהעגנָא יבר רעד טָאה
 ! ןבָאה רימ ןופ ריא טליװ סָאװ 1 רימ וצ טעּפעשטעגוצ ךיז ריא טָאה סָאוװ --

 ךיא ..! טשינרָאג שממ ,טשינרָאג ךיא ליוו רימ רַאפ ! יבר רעגילייה --

 זיא רעצ רעד ..רעגיצנַאװצ יד ךָאנ ןיוש ,ךעבענ ,םייחרעדניא תרגוב ַא בָאה
 יז ..ןעזוצ טשיג ןָאק ךיא ,ןטינשעצ רימ טרעװ ץרַאה סָאד ...סיורג רעייז

 רעגילייה ,רעבָא ...ןדייר ןגיוא עריא ...ביוט עליטש ַא יו ,טשינרָאג ךָאד טגָאז
 ..טשינרָאג ךיא ליוו רימ רָאפ ,יבר

 טָאה ,ןדער טגידנערַאפ טָאה היחתּפ 'ר רעטלַא רעד רעדייא ךָאנ רָאנ

 : םיא ףיוא ןעיירש ןביוהעגנָא יבר רעד
 ! תרגוב ַא ןגעוו רימ וצ טסמוק !ז ןכדש ַא ,ךיא ןיב סָאװ --

 לע ךיא זַא ,ןלעוװ טעװ ןבעל-לָאז יבר רעד זַא ,טניימעג בָאה ךיא --
 !ןפלעה םלוע-לשיונובר רעד טעװ רשפא ..ןבָאה היכז יד

 דָארג ךיז לָאז םלוע-לש-ונובר רעד זַא ,וטסיב סָאװ ןוא וטסיב רעוו --

 ןקישּפָארַא ,ןגעווטענייד ןופ ןייז עבט-הנשמ רשפא לָאז רע ז ןבעגּפָא ריד טימ

 סָאװ טימ ...! החורס-הּפיט ..,1 ןיײרַא ּפָאק ןיא טלעג קַאז ַא ,למיה ןופ ןתח ַא

 בָאה ךיא !םייהרעדניא תרגוב ַא טָאה רע -- ! םורַא טייג סָאד תונויער ַארַאפ
 ,ךיז ףיוא לּפַאק סָאד ןסייר ןוא ןעיירש ןביוהעגנָא יבר רעד טָאה -- ,טניימעג

 ןופ ןרעיוט יד ייב טציז סָאװ ,ןחישמ ןגעוו ןרעלק םידיסח עניימ עלַא זַא -
 ןכַאמ-יואר םיא ןלָאז רימ זַא ,ןבעג תוחוכ םיא ןלָאז רימ זַא ,טרַאװ ןוא םיור
 יז !םייהרעדניא תרגוב רעד ןגעוו רָאג טרעלק רע ןוא ,ןעגנערב וצ הלואג יד

 סָאװ טימ ,עז ?ןלעטש ךיז טסניד ַא רַאפ ,ןשַאװ וצ שעוװ ןייג וצ קנַארק זיא

 עניימ ןופ קעװַא ..! רעטכעט יד רַאפ םינתח --- ,ךיז ןעמענרַאפ םידיסח עניימ
 קלח םהל ןיאו ,ומדנ תומהבכ ולשמנ; :טכער טָאה ם"במר רעד !ןגיוא

 ! סיזרַא ! תומהב ןייק טשינ ףרַאד ךיא ,טכער טָאה ם"במר דעד */ אבה-םלועל

 !! סױרַא
 םענעקָארשעצ םעד ןפָאלעגכָאנ זיא רע יו ,טקרעמַאב טשינ טָאה יבר רעד

 ,ןדיימסיוא יז טלָאװעג ןוא הללק סניבר ןרַאפ טַאהעג ארומ טָאה סָאװ ,ןדיא

 ןעמ .רעדורעג ַא ןרָאװעג זיא שרדמה:תיב ןיא .ןירַא שרדמה-תיב ןיא זיב
 םענעקָארשרעד-טױט םעד ןגָאיכָאנ ןטרעביושעצ ַא ןיבר םעד ןעזעג טָאה
 זפ ,ןעלקניװ יד ןופ ןפיולנעמַאזוצ ןעמוקעג עלַא ןענייז ,ןהיחתּפ 'ר ןסַאלב
 : ענעקָארשרעד טגערפעג ןוא תורמג יד

 !ןעשעג זיא סָאװ 1 ןעשעג זיא סָאװ --
 -גירעיורט ַא זיא ,ךיז טלדגַאה סע סָאװ ןיא ןענַאטשרַאפ טָאה םלוע רעד זַא
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 .דרע רעד וצ ּפעק יד טזָאלעגּפָארַא ןבָאה ייז ,ןלַאפַאב ייז המיא ןַא טימ טייק
 לארשי ךמע -- ,ייו יוא, :ןצכערק ַא טרעהרעד ךיז טָאה טרָאד-ןוארָאד ןופ
 .ךיז טגייועצ ןוא טצפיזעגּפָא ךיױה טָאה ףסוי-יכדרמ 'ר *!הסנרּפ םיכירצ

 זיא רע לייוו ,ןעגנַאגעגנָא טשינרָאג םיא זיא'ס סָאװ ,לריאמ-עשטיא 'ר וליפַא

 ךָאנ:טגָאי יבר רעד יו ,ענעצס רעד ייב טָאה ,לטשּפ ַא ןיא טשימרַאפ ןעוועג

 יד טנעה יד טימ ךיז טכַאמרַאפ ,ןענרעל וצ טרעהעגפיוא ,ןדיא ןעמירָא ןַא
 .טצכערקעגּפָא ליטש ןוא ןגיוא

 .טייקטרענייטשרַאפ ַא ןוא טייקליטש ַא טשרעהעג סָאה ןיבר םעד םורַא

 ףיוצ ךיז טקוקעגמורַא ןוא ןעמערב עסיורג ענייז ןביוהעגפיוא טָאה יבר רעד
 קערש ַא .ןגײא ענייז ןופ טצירּפשעג ןבָאה ןעקנופ .םלוע ןטרַאטשרַאפ םעד

 ,םידיסח יד ןלַאפַאב רעמ ךָאנ זיא רעיורט ַא ןוא

 זיא "'הל הנרמאת יתומצע לכ; !ןָא ךימ ריא טקוק סָאװ ,תומהב --

 עלַא ,ןליוו ןסיורג ןייא רַאפ ןייז-לטבמ סנליוו עלַא זומ ןעמ זַא ,שטייט רעד

 ןסיורג ןייא ףיוא ןשיוטסיוא ןשטנואוו עלַא ,הוואת ןייא ןיא ןגײלנײרַא תוואת
 ןייז זַא ,'הל ץלַא רָאנ ,ןעגנַאלרַאפ וצ םיא ץפ טשינרָאג !'הל --- שטנואוו

 וצ שיה-לוטיב םעד ןעגנערבוצ .טלעוו רעד רַאפ ןקעלּפטנַא ךיז לָאז דובכ
 .ןרעדנַא ןופ ןיציצנ יד ךיז ןיא ןליפרעד ןביוהנָא לָאז ןעמ זַא ,הגרדמ רעד

 שי ןרעסערג ןופ

 ךיז טלקָאשעג ,רעטרעוו יד ייב טרעטַאלפעג ,טרעטיצעג ןבָאה םידיסח יד

 זוא רעכיוה ַא ,ףסוי-יכדרמ ןייא רָאנ ,דיַײר סניבר םייב טנַאװ ןייא יוװ ןעמָאזוצ

 ןוא תואּפ עגנַאל ענייז טימ עברעוו עסייוו ַא יו טלקָאשעג ךיז טָאה ,רערַאד

 ; טצכערקעגּפָא
 !? סָאד ןָאק רעוו ,יוא ---
 עטוג ידלַא וצ טייג ? ךייא ךיא ףרַאדַאב סָאװ ,טשינ סע טנָאק ריא זַא --

 .!ןבעל ןרעדנַא ןיא ןוא ןבעל םעד ןיא סרעלטעב ,סרערָאנש !רָאי

 ענעסקַאװרַאפ ענייז ןוא ןעמערב ענייז ,ןרָאװעג ךיילב זיא יבר רעד

 רע .טכַארבעגסױרַא רעטרעוו יד טָאה רע רעדייא ,טרעטיצעג ןבָאה סעצנָאװ

 : ןעלמַאטש ןביוהעגנָא סעכ רַאפ טָאה
 ארומ רימ ןבָאה רעױּפ ןטסדנימ ןדעי רַאפ ,הררש ןטסדנימ ןדעי רַאפ --

 ךיא .טלעוו רעד ףיוא רימ ןענייז סרעלטעב ,סרערָאנש !טשינ טָאג רַאפ ןוא

 יװ ןעמוק רימ ןלעוו ,תוררש ןייז רימ ןלעװ למיה ןיא שטָאכ זַא ,טניימעג בָאה

 לָאמסנעד -- ,'הל םירוחב רָאנ ,ןעגנַאלרַאפ וצ טשינרָאג ,םינב יו ,םיצירפ

 .םיערוכ .דרע רעד ףיוא ןבעל-רעלטעב ַא ןריפ וצ טניולעג ךיז טלָאװ

 רענעי ףיוא ןירוח-ינב ןייז ןלָאז רימ ידכ ,רעױּפ ןדעי רָאפ ךיז ןייז םיוחתשמו
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 סָאװ -- סרערָאנש יו רימ ןעמוק טלעוו רענעי ףיוא ךיוא זַא ,טנייה !טלעוװ
 ,.!!ןייז םיצירּפ ךָאד רימ ןזומ ואוויץעגרע !? ןבעל ַאזַא גוט

 : : טצכערקעגּפָא טָאה ףסוי-יכדרמ
 ענעכָארבעצ סָאד זיא ואוו ןוא ? םיצירּפ טָאג ןגעג ,יבר רעוװָאשַאמָאט ---

 ."'ה ךיתרק םיקמעממ/, :ךָאד טייטש סע ?ץרַאה

 -עג רעװעשרַאו לריאמ-עשטיא טָאה -- !וטסוט סָאװ ,ףסוי-יכדרמ --
 ...! טדער 'ה ךאלמ ַא -- .טרעטיצ

 ןוא -- .ןרעה ךיוא ןָאק רע ,ןגָאז ןָאק רעוװָאשַאמָאט רעד ! םיא זָאל --

 ; םיא ףיוא רעגניפ ןטימ ןזיוועג רע טָאה ,ןפסוי-יכדרמ וצ ךיז גידנדנעוו
 ,שטייט רעד זיא ,"יל ידודו ,ידודל ינא; :טייטש סע ,ףסוי-יכדרמ --

 ןייק ןענָאק רעלטעב .רימ וצ טניירפ ַא טָאג זיא ,טניירפ סטָאג ןיב ךיא ןעוו זַא

 ריד ייז םענ ,םיא טימ טייג ,ןייז רעלטעיב ַא ליוו סע רעװ .ןייז טשינ טניירפ

 םידיסח ןבָאה ףרַאדַאב ךיא ,טשינ ךיא ףרַאדַאב רערָאנש !טייג ןוא ףיונוצ
 עכַאװש יד .'ה תמחלמ זיא תודיסח .ןייג המחלמ ןיא ןענָאק עכלעוו ,ןירוח-ינב

 -סיוא ךיז טָאה רע -- ...! ןייג םיא וצ רעדָא ,ןציז םייה רעד ןיא ןלָאז רעצרעה

 ,ךיז וצ ןיירַא ןוא --- ןשטַאל יד טימ ןשטיר וצ ןביוהעגנָא ןוא טיירדעג
 .ילגע םעד ייב יװ ,ןעגנעה טזָאלעג ּפעק יד ןבָאה םידיסח יד

 -עשטיא 'ר טָאה -- ! ןעמוק הגרדמ ַאזַא ףיוא ןָאק סָאװ ,םעד זיא ליואוו ---

 -- ןריפסיוא טשינ רעבָא סע טעװ רע !רעייפ קיטש ןייא -- .טגָאזעג לריאמ

 *! הסנרּפ םיכירצ לארשי דמע,



 14 לטיּפַאק

 ןיד רעד

 רָאנ טָאה ןיילַא רע סָאװ ,ןעגנַאגעגנָא המחלמ ַא זיא ןהשמ-ךורב ןיא
 זיא:סע-סנעמעוװ ןָא ןפמעקסיוא רעגעלעג טרַאה ןייז ףיוא טכַאנייב טנָאקעג

 יד זַא ,הרושב-בויא רעד טימ ןעמוקעג זיא לאיחי רעניילק רעד טניז ,ףליה

 ןיא ןגערפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז רע טָאה ,קנַארק ךעלרעפעג זיא עמַאמ

 םעלַא ןופ ,ךיז רעטניה ןפרַאו וצ ץלַא טכער רע טָאה יצ :ןפרַאװרָאפ ןייא
 ןייא טַאהעג טציא זיב טָאה רע .ןעװעטַאר וצ ןײלַא ךיז רָאנ ,ךיז ןץ'רטּפױצּפָא

 {םיא ןיא ןענַאטשעגּפיא ןענייז סָאװ ,תוקפס ןוא תוישק עלַא רַאפ ץורית

 םלוע-לשיונובר ןרַאפ רימ ףיוא ןעמונעג בָאה ךיא סָאװ ,ןתובייחתה יד; --
 לטבמ ןענייז ןוא רעביא-ןגעוו ,דיא ַא רַאפ ןפַאשַאב ךימ טָאה רע סָאװ ,טימרעד
 ,ךיז ףיוא טעברַאעג גנַאל ױזַא טָאה רע ןוא -- *.ןתובייחתה ערעדנַא עלַא

 גנוגיטכערַאב ַא ךיז ןיא ןליפרעד וצ הגרדמ רעד וצ פכיירגרעד טָאה רע זיב
 ןייז זיולב טשינ םירָאװ .ךיז רעטניה החּפשמ יד ןפרַאװ ןוא ןײגקעװַא ןייז רַאפ

 טָאה ץלַא .ןפרָאװעגקעװַא רע טָאה שי ןגידעבעל ןייז ,ןײלַא ךיז רָאנ ,החּפשמ

 ןענייז סע טכַאניײב לָאמ ליפיוו .ןבעל ץנַאג ןייז ,ןײלַא ךיז :טכַאמעג לטכמ רע

 טָאה .ןהקבר ךָאנ ןעקנעב ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ןעקנַאדעג עטכעלש ןעמוקעג
 ..בייוו ןייק טשינ ןיוש ףרַאדַאב ןוא ןקז ַא זיא רע זַא ,טדערעגנייא ךיז רע

 ,טליפרעד רעגעלעג ןפיוא טכַאניײב טָאה רע ,ןפלָאהעג םיא טָאה טָאג עקַאט זיב

 רעד וצ ןעמוקעגנָא זיא רע זיב ,ןסקַאװעגסיױוא דרָאב עיורג ַא םיא זיא סע זַא

 ..טזָאלעג-ורוצ םיא טָאה ערה-רצי רעד ןוא ,שיה-לוטיב ןופ הגרדמ

 וצ ןעמ ןָאק שיה-לוטיב טימ ,גיצניוו ךָאנ זיא סָאד זַא ,טגָאז יבר רעד

 .טייז רענעי ןופ ,שי ןרעדנַא םעד ןליפ ןבױהנָא זומ ןעמ ,ןייגרעד טשינרָאג

 טעברַא -- ,ןכַאמ-לת ַא םעלַא ןופ רע ףרַאדַאב טציא .געוו רעד זיא סָאד רָאנ

 ןופ טטָאלב ןיא קירוצ ּפָארַא ןוא -- ,ךיז ןביוהפיוא ןופ םישדח ןוא ןרָאי ןופ

 ןייז טשינ רעמ טעװ ןענעװַאד סָאד .ןטייקגיניילק ףיוא ךיז ןשיוטסיוא ,ןבעל

 ןייק תויח עצנַאג סָאד ןוא ,טשינ ןענרעל ןייק ןענרעל סָאד ,ןענעװַאד ןייק

 יַּפָא ךיז יב רע טָאה לָאמ טנזיױט ?ןָאט רע ןָאק סָאװ רעבָא .טשינ תויח

 וצ ,טלעוו רעד ןופ יירשעג םעד רַאפ ןרעיוא יד ךיז ןּפָאטשרַאפ וצ טכַאמעג

 -נײרַא ןוא ןּפַאכוצנָא םיא סיוא ךיז ןקערטש סָאװ ,סעּפַאל יד ןגעג ךיז ןציש

 ןגָארקעגסױרַא ימ טימ ךיז טָאה רע ןכלעוו ןופ ,ןײרַא בורג ןיא קירוצ ןּפעלשוצ
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 רַאפ טלעטשרַאפ ךיז רע טָאה לָאמ סָאד .ערה-רצי רעד טָאה ןגעוו ליפ

 רעגעלעג ןפיוא טכַאניב ןהשמ:ךורב וצ ןעמוקעג זיא ןוא ץלעּפ ןיא קידצ ַא
 טזַאלעגרעביא וטסָאה םייהרעדניא ! השמ:-ךורב ,השמ-ךורבג :טגָאזעג םיא ןוא

 -רַאפ םורָא ךיז ןרעגלַאוװ רעדניק ענייד ,בייוו קנַארק ַא טָארַאב ססָאג ףיוא

 ָאד טסציז וד ןוא ,ייז ףיוא ןייז וצ םחרמ ךיז ָאטשיג זיא רענייק ןוא טזָאלרָאװ
 זַא ,וטסניימ .ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא לקעּפ עצנַאג סָאד טסָאה ןוא ןיבר םייב

 תויאר טכַארבעג םיא טָאה רע *זןעמונעגנָא ןרעו טעוו ארובה-תדזבע ַאזַא
 ,ןשיגעפעשַאב עניימ ףיוא ךיז טמערַאברעד ריא יװ ױזַא, ; םירפס עגילייה ןופ
 וצ ,יד -- "הניב, הריפס יד ..."ךייא ףיוא ןעמערַאברעד ךיז ךיא לעװ ױזַא
 ,םלוע-לש-ונובר רעד .םימחר טיט לופ זיא ,תוליפת יד ןעייגרעד סע רעכלעוו

 לָאז סעג :רע טנװַאד סָאװ ןוא .גָאט ןדעי טנװַאד ,םידיסח-רפס רעד טגָאז
 -עפעשַאב עניימ ףיוא ןעמערַאברעד ךיז לָאז ךיא זַא ,רימ רַאפ טגיליוװַאב ןייז

 ַא ףיוא ןעור טשינ ןָאק הניכש יד; :טגָאזעג טָאה לַאטיװ םייח 'ר *.ןשינ

 ךיז רע זיא -- *,ןשינעפעשַאב סטָאג ףיוא םחרמ טשינ ךיז זיא סָאװ ,ןשטנעמ
 ערעדנא רעטרעדנוה ןוא *! טשינ דניק .ןוא בייוו ןגייא ןייז ףיוא וליפַא ? םחרמ

 טלעטשעגקעוװַא ןוא טכַארבעגפיונוצ *ערה-רצי; רעד םיא טָאה רעטרע עכלעזַא

 -נָא עקַאט טָאה *ערה-רצי, רעד סָאװ ,סָאד זיא רקיע רעד ןוא .ןגיזא יד רַאפ
 ,רעדניק ענייז ףיוא ,בייו קנַאױק ןייז ףיוא תונמחר טימ ץרַאה ןייז טליפעג

 .ןעמוקַאב ביל רעייז לָאמַאטימ טָאה רע ןכלעוו ,ןלאיחי ןייז ףיוא
 ףיוא טכַאניב טצכערקעג רע טָאה -- ! רימ ףלעה ,םלוע-לשדונובר ,יוא ---

 .רעגעלעג ץייז
 טָאה רע .ןענעגעזעג טשינ ךיז ליוו יבר רעד זַא ,ןָאט רעבָא רע לָאז סָאוװ

 -ריכזמ םיא ןוא ןײגנײרַא לָאז רע ,שמשמ םעד ,ןשריה געט עצנַאג טגָאיעגכָאנ

 .ןענעגעזעג ךיז ליוו רע זַא ,ץייז

 ךעלרעפעג טגיל השא יד ,שפנ דע םימ ואב זיא סע .טסייטשרַאפ --

 ךיז יז ףיוא לָאז סע רעוו ָאטשינ זיא סע ,ןילַא ןענייז רעדניק יד ,קנַארק

 .ןסירעצ טרעװ ץרַאה סָאד ,ןייז םחרמ

 סָאװ ,קסּפ םעד ןעזעג ךָאד טסָאה 1 רימ ןופ וטסליוװ סָאװ .ןיילַא ייג --

 ּפַאכ י ןּפַאכ ךיוא לָאז ךיא ,וטסליוו סָאװ .ןעמוקַאב טָאה היחתּפ רעטלַא רעד

 ! ןיילַא וד

 -נײא ,ריט סניבר םעד רעטניה טלעטשעגקעװַא השמ:ךורב ךיז טָאה

 ַא טרַאװעגּפָא ,ןייז טעװ ,ןייז טעװ סע סָאװ ,אלימ .ןבעל סָאד ךיז טלעטשעג

 זיא רע .ןעמענפיוא ןלעוו םיא לָאז יבר רעד זַא ,טונימ עטוג ַא ,רשוכה-תעש

 זיא ריס טייז רעטייוצ רעד ןופ ,טרעהעג טָאה רע .גנַאל-ןהעש ןענַאטשעג



 ןאו דיט-םיליחת רער

 טלָאװ בייל ַא יװ ,קירוצ-ןוא-ןיהַא ןשטַאל יד ןופ ןרַאש סָאד ןעגנַאגעגפיוא
 -סיוא תויח סָאד זיא ,ןײלַא ךיז וצ ןדער ַא לָשמלייט ,גייטש ַא ןיא ןסעזעג
 -ךאלמ ַא זיא יבר רעד זַא ,טביולגעג טָאה רע .,דובכה-תארי רַאפ ןעגנַאגעג
 ,ןקלָאב ןגירעדינ םעד רעטנוא ,ריט טייז רענעי ףיוא ןענירעד ןטרָאד .םיהלא
 .ןענירעד ןיבר ןטימ זיא הלעמ-לש-אילמּפ עצנַאג יד .ןטלעוו ּפָא טציא ךיז ןעוס

 ךיז טָאה עיזַאטנַאפ סלאיחי .ןוז רעד ךיוא ױזַא ,רעטָאפ דעד יוװ ןוא

 רעד יװ טָאה ,ריט סניבר םעד רעטניה ,טייז סנטַאט םייב לאיחי .טרעקַאלפעצ

 -תארי רַאפ טּפַאלקעג םיא טָאה ץרַאה סָאד ןוא םורפ טלקָאשעג ךיז עטַאט
 טלָאמעגסױא םיא טָאה ןוא ןעמוקעג-ץינוצ םיא זיא עיזַאטנַאפ ןייז .דובכה

 רעד .ןקלַאב סניבר םעד רעטנוא ּפָא ךיז טוט סע סָאװ ,רעדליב עשילרעטסיוא
 רעגידרעייפ ַא בוטש סניבר ןיא טייטש סע ןוא ןפָא ןייז יאדויַא זומ ןקלָאב

 *הב םידרויו םילוע םיכאלמ, ןוא .ןירַא למיה ןיא טכיירג סָאװ ,רעטייל

 סָאװ ,םיכאלמ ןוא ,ףױרַא למיה םוצ תוליפת יד ןיבר ןופ ןגָארט סָאװ ,םיכאלמ
 רע יצ .םעד ןגעו טרעלקעג טָאה רע .רעטנורַא תועושי למיה ןופ ןעגנערב
 ןײז חכוז טשינ יאדװַא טעװ רע .רעטײל םעד ןעז וצ ןייז הכוז ךיוא טעד
 יד יװ רעבָא רעמ .ןייז קידצ רעסיורג ַא ןיילַא ןעמ זומ םעד וצ לייוו ,וצרעד
 סניבר ןיא טרָאד ךיז טוט'ס סָאװ ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע סָאװ ,רעדליב
 -בלָאה ,עטשיוורַאפ טבעזועג ןוא טניּפשעג ךיז עיזַאטנַאפ ןייז ןיא ןבָאה ,בוטש
 .ןעלזניא עשלמיה עיולב ,ןעמרָאפ ענעמואוושרַאפ ןופ סעיזוליא ענעריובעג
 טָאה ץלַא סָאד .םייבר יד ,תובא יד --- ףיוא עגילייה ךיז ןטלַאה סע עכלעוו ףיוא
 ,ןעמרָאפ עכעלדנעטשרַאפמוא ,עגידארומ ןעמונעגנָא חומ ןשרעדניק ןייז ןיא

 ןעמַאװצ קערש ַא םיא ףיוא ןפרָאװעגנָא ,טימעג ןייז ףיוא טקריװעג ןבָאה סָאװ

 ,טייקגיריגיינ רעמורפ ַא טימ

 ץנַאג ןיוש ןשטָאל סניבר ןופ ןרַאש סָאד טרעהרעד ייז ןבָאה לָאמליײט

 ןּפַאלק וצ רעכעה ןביוהעגנָא ןבָאה רעצרעה ערעייז ,ריט רעד וצ טנעָאג

 טקוקעג ,ןזיװַאב ךיז טָאה יבר רעד ןוא טנפעעג ריט יד וליפַא ךיז טָאה לָאמַא

 השמ-ךורב רעדייא רָאנ .טנעקרעד טשינ םיא טלָאװ רע יװ ,ןהשמ-ךורב ףיוא

 "רַאפ יבר רעד זיא ,שטנואוו ןייז ןגָאװצסױרַא ןעמונעגנעמַאזוצ ךָאנ ךיז טָאה

 סעּפע ,טײרדעגמורַא לָאמ רָאּפ ַא ךיז טרָאד ,שרדמה-תיב ןיא קעװַא טשוח

 ױזַא ,סױרַא טשוחרַאפ זיא רע יו ױזַא טקנוּפי ןוא .טרָאװ ַא ןפרָאװעגנײרַא

 "ןגעלעג יד ןהשמ-ךורב ןבעג וצ טשינ ,לביטש ןיא ךיז וצ ןײרַא קירוצ רע זיא

 .ןדער וצ םיא וצ טייה

 םעד טימ יװ ,שימרוטש ױזַא ןעוועג יבר רעד זיא גידנעטש טשינ רעבָא

 יבר רעד ,ךיוא רשוכה-תעש ַא ןעװעג לָאמליײט זיא סע .ןהיחתּפ 'ר ןטלַא
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 עשידיסח ןיא ךיז טלעטשעגּפָא ,טלכיימשעג טָאה ןוא ןעמוקעגסױרַא זיא
 םיא טָאה סע ןעוו ,ןעוועג זיא סָאד .ךעלטרעוו עכיילג טגָאזעג ןוא סעּפורג

 ,טכַאנייב ,ןייז וצ ןקתמ ןטלעװ עטשרעביוא יד ןיא טרָאד סעּפע טקילגעגּפָא
 ךיז טָאה ,ןעועג רעטצניפ זיא שרדמה:תיב ןיא ,ןפָאלשעג ןענייז עלַא ןעוו

 ןסעזעג זיא רע ןכלעוו ייב ,רעטצנעפ סניבר ןיא לּפמעל עניילק סָאד ןעזעג רָאנ

 ןיא .ןטכירּפָא לָאמַא ךיוא רע טגעלפ תוצח .,ןטלעוו ענייז ןיא טכַארטרַאפ

 טעּפש ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ ,טײלעמירָא ןענייז ,ןעמ טלייצרעד ,טכענ עכלעזַא

 "רַאפ ןבָאה ןוא רעטצניפ רעד ןיא לטכיל ןכָאנ ןעגנַאגעג ,ןײרַא טָאטש ןיא
 טגיילעג ,ןעוועג ברקמ ייז טָאה יבר רעד .בוטש ןיא ןיבר םוצ טעשזדנָאלב

 ןיא ,טסואוועג טשינ טָאה ןַאמירַא רעד .טקעדעגוצ ןוא ןיירַא טעב ןיא ייז
 טָאה ןַאמירָא ןייא .ירפרעדניא סנגרָאמוצ זיב ,ןפָאלשעג זיא רע טעב סנעמעוו

 סיוא ךעלעקסילק טכָאקעגּפָא םיא רַאפ טָאה יבר רעד זַא ,טמירעג וליפַא ךיז

 ַא ןעוועג זיא סָאד .טַאהעג טשינ רעש טָאה סרעדנַא ןייק לייוו ,לעמ-הרימש

 -ןטימ ןדעי :טַאהעג ָאי יבר רעד טָאה ורּפָא ןכעלטימעג ןייא רעבָא .אמזוג
 ןוא לרעמיצ ןייז ןופ ןעמוקוצסורַא טייהניואוועג ַא טַאהעג רע טָאה גָאטימ

 םוצ ךיז טרעהעגוצ ןוא ןטייצ עטלַא יד ןופ לרעגיײז:ליּפש ַא טימ ךיז ןליּפש

 טָאה רע יװ ױזַא ,ןגָאז טגעלפ רע .סיוא טליּפש לרעגייז סָאד סָאװ ,ןוגינ

 ערה-רצי םעד טמיטשַאב טָאה רע סָאװ ,הוואת עגיצנייא יד סָאד זיא ,הוואת
 רע טָאה רשוכה-תעש ַאזַא ןיא .ןפױקוצּפָא םיא םעד טימ ןוא ןבעגוצכָאנ

 ,טנעקרעד םיא ןוא ןפָארטעגנָא ריט רעד רעטניה ןהשמ-ךורב
 ?ָאד וטסוט סָאװ ? ַאה ,ךיז טכַאד ,השמ-ךורב ---

 .ןעלמַאטש ןביוהעגנָא השמ-ךורב טָאה -- ,יבר רעגילייה ---

 .ןבײרטקעװַא טזָאלעג טשינ םיא טָאה יבר רעד רָאנ

 .שודקה-דיא ןופ ,ךיז טכַאד ,עכסישּפ ןופ ךָאנ ךיד ךָאד ןעק ךיא ---

 | .ןײרַא םוק
 .ןרָאװעג טרעהעגסיוא זיא השמ-ךורב

 ןוא ןגױא עיולב ענעקָארשרעד ,עסיורג יד טימ לאיחי רעניילק רעד

 .עטָאּפַאק סנטַאט םייב ךיז ןטלַאהעגנָא ,ןטַאט ןכָאנ ןירַא זיא תואּפ עגידרעטַאלפ

 ןיבר םעד סָאװ ,ןעוועג רדסמ טכענ ןוא געט רָאּפ ַא ךיז טָאה השמ-ךורב

 "נעמַאזוצ ןעקנַאדעג ענייז טַאהעג טייצ ךָאנ טָאה רע רעדייא רָאנ ,ןגָאז וצ

 השמ-ךורב טָאטשנָא ןוא ,דייר יד ןיא ןײרַא יבר רעד ןיוש םיא זיא ,ןעמענוצ

 "ךורב רַאפ ןבױהעגנָא יבר רעד טָאה ,ןסיגסיוא ץרַאה סָאד םיא רַאפ ךיז לָאז

 ןיא ןטלַאהעג טלָאװ רע יו טדערעג טָאה יבר רעד .ןייז וצ לצנתמ ךיז ןהשמ

 ייײןעקנַאדעג ענייז ןופ ךשמה ַא ןעוועג ןענייז דייר ענייז ,ןינע ןַא ןטימ



 1958 דיא םיליהת רעד

 יד סָאװ ,סָאד ןייז וצ ןקתמ ידכ ,ןעגנַאגעג רימ ןענייז עכסישּפ ןיא ---

 קירוצ ןוא קרַאמ ןופ תודיסח סָאד ןעמענוצסיורַא ,טרעטשעצ ןבָאה עטלַא
 סע רעדיוװ ,ןכַאמ ייז ןליוו סָאװ ןוא ,ןיירַא שדוקה-ןורָא ןיא ןעגנערבניײרַא

 רע טפרַאװ -- !עז ,ַאנ ..?הסנרּפ רעדיוו ?ןיירַא קרַאמ ןיא ןּפעלשנײרַא
 --- .שיט ןייז ףיוא רעלעט ַא ןיא ןגעלעג ןענייז סָאװ ,ךעלטיווק גרַאב ַא טימ
 -הנותח רעטכעט .הסנרּפ רעבָא ןוא הסנרּפ : ןופרעד סױרַא ךָאד ןכירק םירעוו

 ףיוא ץכערק ןייא ןייק .תוינערּפ ןוא קנערק ענעדיישרַאפ ,םינב-לודיג ,ןכַאמ
 ףיוא גָאטייװ ןייא ןייק .טשינ ןעמ טרעה ,תולג ןיא זיא סָאװ ,הניכש רעד

 רימ זַא ,םיור ןופ ןרעיוט יד ייב זנוא ףיוא ךעבענ טרַאװ רעכלעוו ,ןחישמ
 ןוא םינתח ,הסנרּפ רָאנ ,טשינרָאג -טימ-טשינרָאג .ןבעג תוחוכ םיא ןלָאז

 ...!ייז ןופ ךָאד טקניטש סע ! תואופר

 טימ ןרַאש ןביוהעגנָא רע טָאה ,ןהשמ-ךורב ןעקנעש וצ קילב ַא טשינ ןוא
  ,תופנכ-הציצ רעגנַאל רעד ןוא ,ּפָארַא-ןוא-ףיורַא בוטש רעד רעביא ןשטַאל יד
 טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה ,?לקַאדרעסבַאל; ןייז רעביא ןפרָאװרַאפ ןעוועג זיא סָאװ

 רענייק טלָאװ סע יו טדערעג טָאה רע ןוא ,םיא ךָאנ תוציצ עגנַאל יד טימ

 : ןעוועג טשינ בוטש ןיא
 סטָאג ףיוא רעטוג ןייק ןייז טשינ ןָאק ךיא 1 ןפלעה ךיא ןָאק סָאװ ןוא ---

 רימ טָאה טָאג ,ןשימניײרַא טשינ ךיז ךיא ליוו םיקסע סטָאג ןיא ןוא ,ןובשח
 ןופ ןעלדנַאה לָאז ךיא זַא ,תואופר טימ לבלעוועג ןייק טנפעעגפיוא טשינ
 קיצפופ ,ןָאטפיױא סעּפע ןליוו סָאװ ,םידיסח ןופ יבר ַא ןיב ךיא .ןגעווטענייז

 טנָאקעג רימ ןטלָאװ ,העד ןייא ןיא רימ טימ ןייז ןלָאז סָאװ ,רימ טיג םידיסח

 ןיב ךיא .עשַאּפ ךָאנ ןעיירש סָאװ ,תומהב עדַאטס ַא טשינ ,ןָאטּפױא סעּפע

 ! יבר ןיב ךיא ,תומהב ןופ ךוטסַאּפ ןייק טשינ

 ןעמונעגנָא םיא ןוא ןהשמ"ךורב וצ ןעגנַאגעגוצ גנולצולּפ זיא יבר רעד

 : : עטָאּפַאק רעד ייב

 ץרַאה תאו םימשה תא םיהלא ארב תישארב; :טגָאז שודקה-רהוז רעד --

 ,דרע זוא למיה ןפַאשַאב טָאה טָאג -- "םימשה תא ארבו הלמ יאהב לכתסא --

 םוצ ,למיה םעד ןפַאשַאב ןוא *למיה, טרָאװ םוצ טקוקעגוצ ךיז טָאה רע

 ןופ םצע רעד ,המשנ יד זיא טרָאװ סָאד .דרע יד ןפַאשַאב ןוא "דרע; טרָאװ

 ,תויתוא ענייז טגָאמרַאפ סע .ךיז רַאפ טלעוו ַא זיא טרָאװ סָאד ,ךַאז רעד

 ענייז טרעטשעצ ןעמ ,טרָאװ סָאד ןעמ טעבנגַאב ,ןגיל הלילח טגָאז ןעמ זַא ןוא

 "אל, ףיוא רבוע זיא ןעמ ,טרָאװ סָאד טכעש ןעמ --- רעגרע ךָאנ ןוא .תויתוא

 טרָאװ סָאד זיא ױזַא ,גידעבעל זיא שטנעמ רעד יוװ טקנוּפ םירָאװ ..!"חצרת

 ןעמ רָאט ױזַא ,ץ'הלװעיַאב ןשטנעמ ןייק טשינ רָאט ןעמ יוװ ױזַא .גידעבעל
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 סחנּפ 'ר .ןגיל טגָאז ןעמ סָאװ ,םעדכרוד ןָאט הלווע ןַא טרָאװ םעד טשינ

 רעדייא ,ףוג ןיימ ןופ סױרַא המשנ יד רעביל לָאז, :טגָאזעג טָאה רעצירָאק

 לסיב ַא ךייא יבכַא ,ןגָאז ןגיל לָאז ךיא זַא ,טליוװ ריא ןוא *,ליומ ןייט ןופ ןגיל ַא

 ...!? ןפַאשרַאפ וצ דיירפ עשידרע
 טָאה רע .רעדילג סהשמ-ךורב ךרוד ןעגנַאגעגכרודַא זיא רעדיוש ַא

 סָאװ ,לטיווק סָאד ןטלַאהַאב טלָאװפג ןיוש טָאה רע .טַאלב ַא יו טרעטיצעג
 .רעגניפ ערַאד ענייז ןשיוצ טקעטשרַאפ גיּפמערק ,טשטיינקעג סָאה רע

 ןיא טנ;מרעד םיא טָאה ןײלַא יבר רעד רָאנ ,ןגייושרַאפ ןיוש ץלַא טלָאוװעג

 עגידנרַאש יד טימ ןגָארטעגכרודַא לָאמ רָאּפ ַא ךיז טָאה רע יוװ ,םעד ךָאנ .םעד
 םיצולּפ רע זיא ,ןגיושעג ןוא ּפָארַא-ןוא-ףיורַא בוטש רעד רעביא ןשטַאל

 טקורעג ךיז טָאה רעכלעוו ,השמ-ךורב ןטרענייטשרַאפ םעד רַאפ ןסקַאװעגסיוא

 .ריט רעד ייב ןטלַאהַאב ךיז ןוא
 ...! יאדווַא סעּפע ךָאד וטסליוו ,ןעמוקעג טסיב וד זַא ?וטסליװ סָאװ ןוא ---

 .טלמַאטשעג השמ-ךורב טָאה -- ! יבר רעגילייה ---

 יעצ סָאד ןעמונעגסיורַא טָאה רע ,טרעהעג טשינ םיא טָאה יבר רעד רָאנ

 ַא ןבעגעג ןוא ןגיױא ענייז וצ ןעמונעגוצ ,טנַאה ןייז ןופ לטיווק עטשטיינק

 ' .קילב ַא ןײרַא-ףרָאװ
 ,ןלאיחי ףיוא ןָא רע טזיױו -- ?רעד זיא סָאד !םינב-לודיג ,ַאהַא --

 ךיז ןטלאהַאב .עטָאּפַאק סרעטָאפ םעד רעטניה ןטלַאהַאב ךיז טָאה רעכלעוו

 סניבר ןיא טלַאּפש םעד ןגיוא ןסיורג ענייז טימ טכוזעג ןוא טקוקעג ןוא

 - יּפָארַא ןרעדינ םיכאלמ יד ןכלעוו ךרוד ,ןקלַאב

 יד ,קנַארק רעייז זיא השא יד .רימ ךָאנ ןעמוקעג זיא רע ,יבר ,ָאי --

 טָאה -- .ןקוקמוא ייז ףיוא ךיז לָאז סע רעוװ ָאטשינ .ןײלַא ןענייז רעדניק

 .ןעמוקַאב טומ השמ-ךורב

 ןוא ,ךימ ןזָאלרַאפ טיילעגנוי עטסעב יד .סע טסייה ,ןײגמײהַא טסליוו ---

 -- יטצכערקעג ןוא טדערעג יבר רעד טָאה -- ,ןביילב ךיא לעװ ןעמעוו ייב

 ןוא ןציז ,סעקיביצ יד ןרעכייר וצ טניואוועג ןענייז סָאװ ,טייל עטלַא יד ייב

 ' ןּרַאדנערַא יד ןוא סעקישטַאירדָאּפ יד גָאירַאפ ךיא סָאװ ,רימ ףיוא ןעשטרָאװ

 ! הלואג יד ןייז ברקמ ,ןייז ןקתמ סעּפע ןענָאק ךיא לעװ ייז טימ

 .ןרָאװעג גירעיורט זיא יבר רעד

 ןוא עביל עסייה ַא .ןיבר ןפיוא ןגָארקעג תונמחר השמ-ךורב טָאה טציא

 םיא טָאה רע .ןיבר םוצ ץרַאה ןייז ןיא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה טייקגירעהעגוצ

 רעכיױה ַא ףיוא טרעטעלק יבר רעד יװ ,ןעזרעד ,טײקמַאזנייא ןייז ןיא ןעזרעד

 ןיבר םעד ןוא ןעמוק לָאז סע רעװ ָאטשינ זיא סע ןוא ןילַא רענייא טנַאװ
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 'ןּפַאכקירוצ טלָאװעג ןוא ןגָארקעג הטרה טָאה רע .ןלעטשרעטנוא עציײלּפ ַא

 .השקב ןייז
 זרָאפמײהַא טשינ לי ךיא !יבר רעװָאשַאמָאט ! יבר רעװָאשַאמָאט --

 ! ןביילב ליוו ךיא

 רעסעב רָאפ ,ןרָאפוצמײהַא טכַאמעגּפָא ןיוש טסָאה וד ,זַא ,ןיינ ,ןיינ --

 ןיוש טעװ ןויער ןייד ,ייברעד ןייז טשינ ןיוש טעוו ּפָאק ןייד .טייהרעטנוזעג

 -סנייטש'מ סָאװ -- ,רעדניק יד ייב ,בייוו ןקנַארק םייב ,םייהרעדניא ןגיל

 ! ריד ןופ ןבָאה ךיא ןָאק ,טגָאזעג

 טשינ ךיז ןוא ,רענעפרָאװעגסױרַא ןַא יו ,ןענַאטשעג זיא השמ-ךורב

 ןשטַאל ענייז טימ טרַאש רע יװ קערש טימ טקוקעגכָאנ ,טרָא ןופ טרירעג

 .טרָא ןייז ףיוא קירוצ

 !וטסליוו סָאװ ? ךָאנ וטסייטש סָאװ --

 .ןעלמַאטש ןבױהעגנָא השמ-ךורב טָאה -- ,יבר רעגילייה ---

 ץלַא חמ יבר ַא -- .יבר רעד ךיז טנָאמרעד -- !םינב-לודיג ,ַאהַא ---

 .לביימש ןגידלוטיב ַא טימ רע טגָאז -- { דמלמ-יקדרד ַא וליפַא ,ןייז

 רצ ,ריט רעד וצ קירוצ ןשטַאל יד טימ טרַאשעגוצ ךיז רע טָאה ךָאד

 .עבמָאג רעד ייב ןעמונעגנָא םיא ןוא ןלאיחי ןגידרעטיצ םוצ ןעגנַאגעג

 ? רע זיא סָאד --

 =! ןענרעל ןיא טייוו ןיוש טלַאה ,םשהיךורב ,רערעטלע רעד .ָאי --

 .לּפעק טּפָאטשרַאפ ַא טָאה ,ונילע אל ,רע רעבָא

 גידנרעהוצ טשינ ,יבר רעד טָאה -- ? ןייז וטסליוו סָאװ ,לגניא ,רימ גָאז --

 .ןלאיחי טגערפעג ,רעטָאפ םוצ ךיז

 יבר רעד ןעוו רָאנ ,טרעטַאלפעג ןוא טרעטיצעג לאיחי טָאה טציא זיב

 .םיא רעביא ןעמוקעג טייקרעכיז ַא זיא ,עבמָאג רעד ייב ןעמונעגנָא םיא טָאה

 ענייז טימ טקוקעג רָאנ ,ןירַא םינּפ ןיא טקוקעג טשינ ןיבר םעד טָאה רע

 טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע ןענַאװנופ ,לקניוו םעד ףיוא ןגיוא עיולב ,עסיורג

 סימ טרעפטנעעגּפָא טָאה רע ןוא .לביטש ןיא ּפָארַא ןרעדינ םיבאלמ יד זַא

 : לוק רָאלק ַא

 ! דיא רעמורפ ַא ןייז ליוו ךיא ---

 -- .לכיק ַא רַאפרעד רידַאנ ,ַאנ !טרָאװ ןייש ַא ?דיא רעמורפ ַא --

 .ןלאיחי ןבעגעג ןוא רעלעט ןופ לכיק ַא ןעמונעג טָאה יבר רעד

 זןענדעל סָאד טשינ טמענרַאפ רע זַא ,םיא טימ ןָאט ךיא לָאז סָאװ --

 ןעמ ז ןענרעל ןענָאק רע ףרַאד סָאװ וצ ,ןייז וצ דיא רעמורפ ַא ידכ ---



 טא םולש | | 196

 ןטימ ןענָאק לייט .למיליהת ַא םיא ףיוק ,ןבָאה ארומ טָאג רַאפ רָאנ ףרַאדַאב
 .ןענרעל טימ יװ ןָאטּפיױא רעמ םיליהת

 .ןענַאטשעג ךָאנ זיא השמ:ךורב
 ןרָאװעג ןיוש יבר רעד זיא -- !דניוושעג גָאז ?וטסטרַאװ סָאװ ףיוא --|

 ,גידלודעגמוא

 -תב-הקבר ,בייוו סָאד ...ןטעב ןיבר ןגילייה םעד טלָאװעג בָאה ךיא --
 | ...המילש-האופר ַא ןבָאה ףרַאדַאב ,לדנענג

 ןייק .טשינ ךיז ךיא שימ ןכַאז סטָאג ןיא ? רימ ןופ וטסליוו סָאװ ---

 ..!ןיד רעד ױזַא זיא סע ןעוו ,ןלייטרַאפ וצ טשינ ךיא בָאה תונמחר

 ןעמַאמ רעד וצ ןעמוקוצמייהַא ,ןוז ןוא עטַאט ,ייז ןבָאה טנכערעגסיוא

 ,היול ריא וצ טקנוּפ ייז ןענייז ןעמוקעגנָא .רדס םוצ טקנוּפ
 ךוט ץרַאװש ַא טימ ,דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג זיא עמַאמ יד

 עמורפ, יד ןסעזעג זיא ריא ןבעל ןוא ,סנּפָאקוצ ריא וצ טכיל ַא ,טקעדַאב

 ןרעיוא עריא רעביא ךוט ריא ןופ ןקע עגידנעײטשּפָא ייווצ יד ןוא ,*עקּפוק
 עניילק יד ןופ ןייוועג סָאד .טנַאװ רעד ףיוא סנטָאש עגידארומ ןפרָאװעג ןבָאה
 טָאה יז .בוטש סעלעמילב הנכש רעטוג רעד ןופ טרעהעג ךיז טָאה רעדניק

 .ךיז וצ ןעמונעגניירַא ייז
 .ךייא ףיוא טרַאװעגסיױא ,ךעבענ ,יז טָאה טונימ רעטצעל רעד וצ זיב ---

 ךורב 'ר ןכש רעד טגָאזעג טָאה --- ! ןעמוקעג טעּפשיוצ טייז ריא סָאװ ,דָאש ַא

 .קַאבַאט-קעמש ןפרַאש ַא ןעמונעג ןוא
 -רַאג זיא ןיילַא יז ?ענעדיא ַא ,טגָאזעג-סנייטש'מ ,זיא סָאװ םירָאװ ---

 ריא זיא ,ןענרעל ןוא ןציז סָאװ ,ןיז עטוג ךיז ךָאנ רעכיא טזָאל יז זַא .טשינ
 עמורפע יד טָאה -- ?טגָאזעג-סנייטש'מ -- ,ױזַא רעבָא .טוג ןוא ליואוו

 ..טצכערקעגּפָא ןוא ןלאיחי ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג *עקּפוק

 יקַאבַאט םענױעבליז ןטימ הולמ-היכרב 'ר ןעמוקעגנָא זיא דלַאב

 .השמ ןגנַאל םעד ,תרשמ ןייז ךיז ךָאנ טכַארבעג ,טנַאה רעד ןיא עלעטעקש

 םענרעבליז ןיא רעגניפ ערַאד ענייז טימ גידנּפַאלק ,טצכערקעג טָאה היכרב 'ר

 .עלעטעקש

 קיטש ןייא ןעמונענּפָארַא ןוא -- ..! תונמחר ַא ,ךעבענ ,תונמחר א --

 תרשמ ןייז ןבעגעגרעביא ןוא סעצילָאּפ יד ןופ ןרעדנַא םעד ךָאנ הרוחס-טינש

 .ןגָארטוצמײהַא

 וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא ,טגידײלענּפָא סעצילָאּפ יד טָאה היכרב 'ר זַא
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 טנווייל יד ןעמונעגנָא ,םיכירכת יד טיינעג ןהקבר רַאפ ןבָאה סָאװ ,רעבייוו יד

 : ןגיוא עגיטכיזצרוק ענייז וצ ןגָארטעגוצ ןוא
 רע -- !ענעדיא ַא רַאפ םיכירכת ףיוא טנווייל עטוג ַאזַא ,ייוו-יוא --

 רעבייוו יד ןפרָאװעגוצ ןוא םיכירכת עטיינעגפיוא-בלַאה יד טּפַאכעגוצ טָאה
 .ןייז טוג ךיוא סָאד טעוװ םירעוו יד רַאפ --- .טנווייל-קַאז עשירעוּפ לקיטש ַא

 ..! טגָאזעג-סנייטש'מ ,קוליח ַא ריא זיא סָאװ

 סניבר םעד ךיז טנָאמרעד ןוא תמ םייב ןענַאטשעג זיא השמ-ךורב

 טשינ רע טָאה תונמחר ןייק זַא -- ,טניימעג רע טָאה סָאד ,ױזַאפ : רעטרעוו

 *.ןיד רעד ױזַא זיא סע ןעוו ,ןלייטרַאפ וצ

 טָאה רע סָאװ ,םיליהת ןופ קוסּפ םעד ןגעו טרעלקעג טָאה לאיחי ןוא

 -עטַאט, :ךיז ףיױא טנעיילעג קוסּפ םעד רע טָאה טציא .רַאנ םעד ןבעגעג

 *..ךיז וצ ןעמונעגוצ ךימ טָאה טָאג ,טזָאלרַאפ ךימ ןבָאה עמַאמ

 עטנכש עטוג יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה רעדניק עניילק יד ןעיצפיוא סָאד

 ךיז טָאה ןוא ןגרָאז עלַא ןופ ןרָאװעג זיול םורַא-יױזַא זיא השמ'יךורב .עלעמילב

 ףיוא ןרָאװעג ןזָאלעגרעביא רעבָא זיא לאיחי ,ןיבר ןייז וצ טרעקעגמוא קירוצ

 ...לרוג םענעגייא ןייז





 לייט רעטייווצ





 | לטיּפַאק

 ףרָאד ןפיוא

 חטש ןגיגרַאב רעייז םורַא ןופ ןבָאה סָאװ ,רעדלעוו עכעלדנעמוא יד ךָאנ
 ,ןדמַאז עליוה ןיא טזָאלעגרעביא יז ןוא ןגיוצעגסױרַא דרע רעד ןופ תויח סָאד
 ןגיל רעטיג יד .לָאט רעילָאּפָאט ןופ סעקנָאל עצרַאוװש עטעפ יד ןָא ךיז ןביוה

 -ףרָאט ַא ןיא טעבעגסיוא ,טנָאזירָאה ןטייוו-ןליימ ַא רעביא טײרּפשעגסױא

 לָאמַא .ןוַאטס עלעקנוט ןוא ןעּפמוז טימ טרעדָאַאב זיא סָאװ ,דרע רעטכייפ
 טנעבמעד יד ןשיװצ ןקעב רעכַאלפ ַא יו טגיל סָאװ ,לָאט רעצנַאג רעד טָאה
 ןצנַאגניא ,לסייוו רעד ןופ ןגערב עגידמַאז עכיוה יד ןוא רעדלעוװ-ענסָאס ןוא
 -עג גנידצלַא סָאד טָאה ּפמוז רעגימיילש ןייא ,רעסַאװ ןרעטנוא ןייז טלָאזעג
 טניפעג ןעמ .טנקירטעגסיוא ןקעב רעגימיילש רעד זיא טציא ,ןקעדַאב טלָאז
 סָאװ ,ץליהעג רעדנַא רעדָא ןעמַאטש ענעבמעד עטליופרַאפ טנייה זיב ךָאנ

 -מוא ,ענדָאמ .ןטייצ עטנַאקַאבמוא ןופ םיילש םעד ןיא ןעקנוזעגנייא זיא

 .ףיוא ןעלמיוו ,טשינ טרָא רעדנַא ןייק ףיוא טעז ןעמ סָאװ ,םירעוו עכעלנייוועג

 ןוא טנקירטעגסיוא ןיוש זיא דנַאל סָאד ןעוו ,ןליפַא טנייה ךָאנ ןוא .דרע רעד
 ןוא דרעפ סָאװ ,טקעדַאב עשַאּפ רעגיזָארג -ןירג רעטעפ ,רעקַאמשעג ַא טימ

 טשינ ןדָאב רעד זיא טנייה ךָאנ ,ןעשזירג וצ רועיש ַא ןָא ביל ןבָאה תומהב

 .רעטלעטשעג ןייק טשינ ךָאנ ,רערעכיז ןייק

 "ןפרָאט עסיורג ךיז ןבָאה רעדלעוו ענעקנוזעגנייא עגילָאמַא יד ןופ
 רעביא ןוא .ןענעבנגעצ םורַא םירעוּפ יד עכלעוו ,טעדליבעגסיוא רעדלעפ

 טקניז סיפ יד רעטנוא טנורג רעד זַא ,טנייה ךָאנ טפערט סעקנָאל ענירג יד

 ירַאפ דרעפ ַא רעדָא המהב ַא גָאט ןלעה ןטימ ןיא טרעוו לָאמניײא טשינ .ןייא

 .םיילש ןיא זייווכעלסיב טקרעמַאבמוא טדניװשרַאפ ,ףרָאט ןטכייפ ןיא ןלַאפ

 רע ואוו טשינ טסייוו ןעמ סָאװ ,ןלַאפרַאפ לרעױּפ ַא ךיוא טרעוו לָאמַא ןוא

 יד ןיא ךיז טנפע סע ,טיוה רעלעה רעד ןופ ךיז טכַאמ סע .,ןעמוקעגניהַא זיא

 םיצרש ענעדיײשרַאפ ןוא ,רעסַאװ ךיז טזייוװַאב סע ,בורג-ףרָאט עפיט ַא רעדלעפ
 "רעסיוא ןַא בורג ַאזַא ןופ לרעױּפ ַא ןיוש טָאה לָאמַא .םיא ןיא ןעלמיוו

 רעזנוא ןיא ַאזַא טשינ טעז ןעמ סָאװ ,ןגיוצעגסױרַא שיפ-ןעיילש ןכעלנייוועג
 -ןעמַאזוצ ךיז ןעמ זיא ,ןײרַא ףרָאד ןיא טכַארבעג םיא טָאה רע זַא .טנגעג
 ןעיילש םעד טָאה טרָא ןגיזָאד םעד ןופ חלג רעד .רעדנואוו ףיוא ןפָאלעג
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 לייוו ,ןבָארגַאב םיא ןוא בורג ַא ןבָארגעגסיױא טָאה ןעמ .ןסע ןסייהעג טשינ
 עקַאט ןכירק ..ךיז טימ רָאפ טלעטש שיפ ַאזַא סָאװ ,ןסיוו טשינ ןָאק ןעמ
 -טיוה ערעייז ןוא ,סעבַאשז עכעלנייוועגרעסיוא עכלעזַא סעקנָאל יד ףיוא םורַא
 רעדנַא ןייק ףיוא סע טעז ןעמ זַא ,טייקנירג רענדָאמ ַאזַא ןופ ןענייז ךעלדיילק
 -עקַאוװק ערעייז ןופ טכליהרַאפ טנגעג עצנַאג יד טרעוו טכַאנייב .טשינ טרָא
 ...ןעייר

 טימ טמױצעגמורַא ,קרַאּפ ןשילגנע ןדליוו ַא ןיא ,ווַאטס ןסיורג םעד ייב
 ןסייוו ןייז סָאװ ,זיוה סייוו ַא טייטש ,רעיוט םענרעזייא ןטרעװַאשזרַאפ-ןירג ַא

 ַא ךָאנ ןעניורק-ןענַאטשַאק ןופ סנירג םעד ןשיוװצ סױרַא ןעמ טעז םערוט

 רעד טניואוו טרָאד .ףרָאד םוצ ךיז טרעטנעענרעד ןעמ רעדייא סגעוװ קיטש
 םירָאװ ,ןטלעז םיא טעז ןעמ .יקסווָאדיװ ןַאּפ ,ץירּפ רעילָאּפָאט רעד ,הררש
 יּפָא טבעל רעכלעוו ,רוחב רעטלַא ןַא זיא רע ,"קַאוװישזד. ַא זיא ןַאּפ רעד

 ,ףיוא טשינ טסעג ןייק לָאמנייק טמענ רע .טרעדנוזעגּפָא ןוא םַאזנייא ,טזָאלעג

 םַאצ םעד רע טזָאלרַאפ ןטלעז רעייז .טסַאגוצ טשינ ןײלַא לָאמנייק טרָאפ

 זַא ,טדערעג ןעמ טָאה סעקטנָאיַאמ ענייז ףיוא רעפרעד יד ןיא .קרַאּפ ןייז ןופ
 ןָאט וצ רע טָאה טכַאנייב לייוו ,געט עצנַאג טפָאלש (ףַארג) עיבַארכ ןַאּפ רעד
 עדליוו ץַאלַאּפ ןיא םיא ייב ןעװַארּפ ןוא םיא וצ ןעמוק עכלעוו ,םידש טימ

 ,.יתונותח
 ַא ,רענעזָאלעגּפָא רעסיורג ַא ,עיבַארכ ןַאּפ רעד ,רע זיא ןתמא רעד ןיא

 ןיא רע טּפעלק גידנעטש .שובלמ יינ ַא ןָאטוצרעביא טנייפ טָאה רע .רעליופ

 ענעסירעגּפָא יד טימ ןַאּפושז ןטזָאלעגּפָא ןוא םענעבירעגּפָא ,ןטקעלפרַאפ ןייז

 םוש ןייק רַאפ ןוא .טיוה עטייווצ ןייז ןעוועג טלָאװ דגב רעד יװ ױזַא ,ןדלָארט

 -רעביא טלָאװעג טשינ רע טָאה טלעװ רענעי ןופ ןוא טלעװ רעד ןופ רעטיג
 -ניא טגײלעגקעװַא רעניד-רעמַאק רעד םיא טָאה רעמָאט .,ןרעדולּפ יד ןשיוט
 .עציײלּפ רעד רעביא ןקעטש ַא טימ ןעמוקַאב רע טָאה ,ערעדנַא רָאּפ ַא ירכרעד

 "רעיוא ןופ סעצנָאװ יד טימ ,דרָאב רעגיכעטש רעגיכָאװ-יירד-ייווצ ַא טימ

 ןייז טימ ןגעלעג טנוװָא ןיא טעּפש זיב ןָא-ןגרָאמירפ ןופ רע זיא ,רעיוא-וצ

 -סיוא טימ עדנַארעװ רעסיורג ,רענעזָאלעגּפָא רעד ףיוא סוטיט טנוה-סּפָאמ

 ןוא ,וַאטס ןסירג םוצ ןעגנַאגעגסױרַא ןזיא סָאװ ,ביוש עטקַאהעג

 עדליוו ַא ,לגיופ רעדליוו ַא ןָא טשינ טמוק סע יצ ,טקוקעגנייא ךיז טָאה
 ַא זַא ,גונעג טנעָאנ ,ךייט ןופ ךַאלפרעביוא רעד ףיוא ךיז ןצעז וצ עקשטַאק

 געט עבלַאה ןגילּפָא ױזַא ןענָאק טגעלפ רע .ןפערט סע לָאז סקיב ַא ןופ סָאש
 ןגעלפ ןוא טנעקעג ןיוש םיא ןבָאה לגייפ יד םירָאװ .לגיופ ַא ןטרַאװּפָא ןוא

 ןיא ןעמוקנײרַא טשינ ןוא ווַאטס גערב ןטייווצ םייב ןעלמַאזרַאפ עלַא ךיז
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 לגייפ יד ןכוזפיוא ןוא עדנַארעװ ןייז ןופ ןײגסױרַא .סָאש ןייז ןופ םוחת םעד

 לסיב ַא שטָאכ .ןליופ ץירּפ רעד ךיז טגעלפ ךייט ןרעביא רעטייוו לסיב ַא

 טכידעג טקעדַאב ןעוועג ןָאזעס-געיעג םעד ןיא ךייט רעד זיא ּפָארַא-רעטייוו

 ...ןבײלקנָא טנַאה רעד טימ טנָאקעג ייז טָאה ןעמ זַא ױזַא ,לגילפעג דליוו טימ

 ןופ ךיז וצ טזָאלעגוצ טָאה ץירּפ רעד ןכלעוו ,שטנעמ רעגיצנייא רעד

 "עווישזקָאּפ , ףלָאװ-המלש רַאדנערַא ןייז ןעוועג זיא ,טלעוו רערעסיוא רעד

 טָאה ץירּפ רעד סָאװ ,ןעמָאנ רעד זיא סָאד רעבָא ,שרעדנַא רע טָאה ןסייהעג)

 ךיז רע טָאה םיא טימ .(ןגָארט טזומעג םיא טָאה רע ןוא ,ןבעגעג םיא

 ןכַאז ערעמיטניא ערעדנַא ךָאנ ןגעוו ןוא טפַאשטריװ רעד ןגעוו ןעוועג בשיימ

 רעטגייווצרַאפ-ליפ ןייז ףיוא ץרַאה סָאד טדערעגּפָא ךיז רע טָאה םיא רַאפ

 ןופ .ןבעל ןייז ףיוא ןרעיול סָאװ ,סעניזוק ןוא סניזוק ליפ יד ףיוא ,החּפשמ

 טרעה סע סָאװ ,טסואוורעד ךיוא ץירּפ רעד ךיז טָאה ,רַאדנערַא ןייז ןופ ,םיא

 . ךיז רע טָאה סעקטנָאיַאמ ענייז ןגעוו וליפַא .טלעוו רערעסיוא רעד ןיא ךיז

 דיא רעד .םָאנָאקע ןייז ןופ טרָאּפַאר םוצ יװ ,רַאדנערַא םוצ טרעהעגוצ רעמ

 רערעסיוא רעד ןוא ץירּפ ןייז ןשיווצ גנודניברַאפ יד ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןעוועג זיא

 ,ןסעומש עטסמיטניא יד ייב ץירּפ םעד טרעטשעג טשינ טָאה סָאד רעבָא .טלעוו

 ףיוא טנוה ןייז ,ןעלדיז וצ דיא םעד ךיילגוצ ,דיא ןטימ טריפעג טָאה רע סָאװ

 ...ןציירוצנָא םיא

 זיא ץירּפ רעד .טיוט םוצ ןבעגעגרעביא ץירּפ םעד ןעוועג זיא דיא רעד

 ,ץרַאה םוצ ןעמונעג ךיז טָאה דיא רעד .עיציבמַא ןייז ןוא ץלָאטש ןייז ןעוועג

 הּפרח עסיורג ַא ןעוועג םיא זיא סע .ךוליה ַאזַא ןיא םורַא-טייג ץירּפ ןייז סָאװ

 טָאה ףלָאװ-המלש ןעוו ,ןָאטעגנָא טייג ץירּפ ןייז יוז ,ןרַאדנערַא ערעדנַא רַאפ

 ןופ סרעגיכלימ ,סרעטכַאּפ ,ןרַאדנערַא ערעדנַא טימ ןפָארטעגנעמַאזוצ ךיז

 טימ םיא ןבָאה ןוא םיא ןופ רעטכעלעג ַא טכַאמעג ייז ןבָאה ,תוררש ערעדנַא

 "! רעטיג סנויבא-ךלמ ןופ (רעטכַאּפ) שזַאשטכַאּפ רעד; : ןפורעג קזוח

 יד ןופ רעכייר זיא ץירּפ ןייז זַא ,טסואוועג רעבָא ךָאד טָאה ףלָאװ-המלש

 ןרָאי עצנַאג ןציז ןוא ןקַארפ עיורג ןיא ךיז ןדיילק עכלעוו ,םיצירּפ ערעדנַא

 רענייז ץירּפ רעד .ןטלעג עדמערפ ףיוא דנַאלסיוא ןיא רעדָא עשרַאוװ ןיא

 ןיא טפיוק ןוא ףלָאװ-המלש טייג .ךעבעני ,טײקנזָאלעגּפָא ןופ ױזַא רָאנ טוט

 ןרַאפ ןעיינפיוא רעדיינש-לווייפ ייב טזָאל ןוא ךוט ןטסעב םעד טָאטש רעד

 ןוא .ןכַאז יד ףיוא קיזמ ַא זיא לווייפ ,"גיוא, ןפיוא ןרעדולּפ רָאּפ ַא ץירּפ

 ךיז טגייל ,ןירַא ףיוה ןיא ןפלָאװ-המלש ןפור םעד ךָאנ טקיש ץירּפ רעד ןעוו

 וצ סיוא טקערטש ןוא לוויטש יד ץירּפ םעד טשוק ןוא סיפ ענייז וצ דיא רעד
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 ןוא ,עדָאמ רעטצעל רעד ךָאנ טײנַאב ןסַאּפמַאל טימ ןרעדולּפ עיינ יד םיא
 | : םיא ייב ךיז טעב

 רעביא שיוט ,הבוט ַא דיא םעד וט ,ביל ריד זיא טָאג יו ,ןבעל-ץירּפ --
 ןגָאמרַאפ םיצירּפ ערעדנַא יד ,ץירּפ רעסיורג ַא ךָאד טסיב וד !ןרעדולּפ יד

 זַא ,ןעזוצ טשינ ןָאק ךיא .טרעוו ןענייז ןלַאטש ענייד סָאװ וליפַא טשינ ךָאד

 -עצ רימ טרעוװ ץרַאה סָאד .ריד ןופ ןָאטעגנָא רענעש ןעייג םיצירּפ ערעדנַא

 בילוצ רימ וט ,ןבעל-ץירּפ .סרעטכַאּפ ערעדנַא יד רַאפ ךיז םעש ךיא .,ןטינש

 !ןרעדולּפ יד רעביא שיוט ןוא

 רַאפ ּפָא ףלָאװ-המלש טמוק ,טמיטשעג טוג זיא ץירּפ רעד ןעוו ,לָאמלייט

 ,ןסוטיט ןזָאלפױרַא םיא ףיוא טעוו רע זַא ,קענושַארטס ןזיולב ןטימ השעמ ַאזַא

 טימ ןוא ,קערש רַאפ סעבמעד יוװ ףיוא רָאה יד ךיז ןלעטש דיא םעד סָאװ ןופ

 -פיוא טכעלש זיא ץירּפ רעד ןעוו ,לָאמ שרעדנַא ןַא 7! ךרַאּפ עישזדישז, ַא

 ,ךיוא ןסײמשּפָא דיא םעד השעמ ַאזַא רַאפ ןסייהעג ןיוש רע טָאה ,טגיילעג

 וצ סנױזַא ןלעטשרעטנוא לָאמַאכָאנ ךיז טעוו רע ביוא זַא ,קענושַארטס ַא טימ

 ךיז ןָאק דיא רעד .ןצעזנירַא םיריזח יד וצ לַאטש ןיא םיא רע טעװ ,ןָאט

 םורַא טייג ץירּפ ןייז סָאװ ,סָארדרַאפ ךָאד טָאה רע .ןטלַאהנייא טשינ ךָאד רעבָא

 טימ רע טגנערב .םיא ןופ ןכַאל ךעלעדיא יד ןוא ,ןרעדולּפ ענעסירעצ ןיא

 .ןרעדולּפ עיינ יד ,ץירּפ םוצ טמוק רע ןעוו ,לָאמ ןדעי עלָאּפ רעד רעטנוא ךיז

 ..ירעמ טשינ רע טגַאװ ןטָאבנָא ץירּפ םעד ייז רעבָא

 ןיא םיא ןפור טקיש ,דיא םוצ טזָאלעגוצ טשינ זיא ץירּפ רעד יוװ םירָאװ

 טשינ ןגעווטסעדנופ דיא םעד זיא ,גָאטשרענָאד-ןוא-גָאטנָאמ עלַא ןיירַא ףיוה

 ןיא ץירּפ םוצ רַאדנערַא םעד סיוא טמוק סע ןעוו ,לָאמ ןדעי ,ןייז-וצ-אנקמ

 ,ןסיגַאב ןטסגנַא ןוא ,קערש רַאפ ןייא ץרַאה סָאד םיא טלַאפ ,ןיגוצנײרַא ףיוה
  .ןטערטוצנירַא גייטש ןיא רעגיט ַא וצ טפרַאדעג טלָאװ רע יו טקנוּפ ,םיא

 רעד .ןגידנע ךיז ןָאק *ןייג-ףיוה-ןיא; ַאזַא סָאװ טימ ,טשינ לָאמנייק סייוו ןעמ

 .ןפור טָאג ןייא ןיא ,ןצכערק ןייא ןיא ץירּפ םוצ געװ ןצנַאג םעד טלַאה דיא

 םייהרעדניא ןציז ,ץירּפ םייב ךיז טניפעג רַאדנערַא רעד יװ גנַאל ױזַא ןוא

 ןוא ןרעטיצ ןייא ןיא ןטלַאה ןוא רעטצניפ רעד ןיא רעדניק יד טימ בייוו סָאד

 רעדניק עניילק סרַאדנערַא םעד וליפַא .ןפולּפָא טוג רָאנ לָאז סע ,טָאג ןטעב

 ,ןבוסמ-הלוח ַא יװ ,הנכס ַא ןיא טציא ךיז טניפעג עטַאט רעד זַא ,ךיוא ןסייוו

 סע םירָאװ .םורַא רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ןעייג ייז ןוא ,ףיוה ןיא ץירּפ םייב
 ןזָאלעגוצ ןוא טוג טשינ זיא ץירּפ רעד יוװ לייוו .טייקגיניילק ןייק טשינ זיא

 טָאה רע ןעוו ,טכַאנ רעד ןטימניא וליפַא ןפור םיא טגעלפ רע -- ,דיא םוצ
 -- .ןעיורטרַאפ םיא רַאפ ץרַאה ץנַאג ןייז טגעלפ ןוא ,ןפָאלש טנָאקעג טשינ
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 .ןגידנע ךיז ןָאק ןעיורטרַאפ ַאזַא סָאװ טימ ,טסואוועג טשינ רעבָא ךָאד ןעמ טָאה

 "עצ ַא ןגָארטעגמײהַא "גנוטַארַאב; ַאזַא ןופ דיא םעד ןעמ טָאה לָאמלייט

 טשינ טָאה דיא רעד יו ױזַא םירָאװ .טנוה םעד ןופ םענעסיבעצ ַא ,ןטגיטולב

 טָאה ױזַא ,ןענואוועג יורטוצ םעד טָאה רע סָאװרַאפ ןוא סָאװ טימ ,טסואוועג

 .ןריולרַאפ יורטוצ םעד טָאה רע סָאװרַאפ ןוא סָאװ טימ טסואוועג טשינ רע

 רע טָאה ױזַא ,דיא ןטימ ךיז ןעמענַאב ןייז ןעוועג זיא סע יװ טקנוּפ ןוא
 -ניא טשינ ךיז רע טָאה גנַאל:םישדח .רעטיג ענייז וצ ןגױצַאב ךיוא ךיז

 טימ ןגעלעג זיא רע .סעקרַאװלָאפ ענייז ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,טיריסערעט
 סָאװ ,לגייפ עדליוו יד טרַאװעגּפָא טָאה ןוא עדנַארעװ רעד ףיוא סקיב רעד

 זיא רע רעדָא .סָאש ןייז ןופ םוחת ןיא ווַאטס ןפיוא ןגַאװסױרַא ךיז ןלעוו

 ,ךוליה ןייז טימ ,ןַאטפַאק ןטגידורברַאפ ןייז ןיא רעטזָאלענּפָא ןַא ןעגנַאגעגמורַא

 ןוא ,םי רעזייב ַא יו רעטערומכעגנָא ןַא ,קרַאּפ ןייז ןופ ןעײלַא עדליוו יד ןיא
 וצ טזָאלעגוצ טשינ טָאה רע .סעצנָאװ עסיורג ענייז ןיא טמורבעגניײרַא טָאה

 ץלַא זיא ןסיורדניא .ןעגנונעכער ןוא ןטרָאּפַאר יד טימ םָאנָאקע םעד ךיז

 טָאה רע .סָאבעלַאב רעד ןעוועג זיא םָאנָאקע רעד .לווייט םוצ ןעגנַאגעג

 טָאה סנטסרעמ ןוא ,טסולגעג ךיז טָאה םיא יװ ,ןעייזרַאפ רעדלעפ יד ןסייהעג

 טליופעג ךיז ןבָאה םירעיוּפ יד .ענעשעק רעד ןיא ךיז וצ טקעטשעג רע
 יד .טזָאלרָאװרַאפ ןרָאװעג ןענייז רעטיג יד .*ענזישטשנַאּפ , יד ןטעברַאוצּפָא

 -מוא ןעוועג ןענייז רעדלעפ ליפ ,רעכעד ןָא ןענַאטשעג ןענייז סעדייבעג

 רעביא ןכָארקעג ןענייז תומהב יד ןוא דרעפ יד .טייזַאבמוא ןוא טרעקַאַאב
 .ןסקַאװרַאפ ,טזָאלעגּפָא ןעוועג ןענייז ןגעוו יד ,טלָאװעג ןבָאה ייז ואוו ,סעטָאלב

 ןופ טזומעג ןעמ טָאה לָאמנייא טשינ ןוא ,ןכָארבעצ לכייט ןרעביא ןקירב יד

 ןשיצירּפ ַא רעדָא רופ עגידנרָאפכרוד ַא ןּפעלשוצסױרַא ,ןקישסױרַא דרעפ ףיוה
 זיא ײזַא .לקירב סָאד גידנרָאפכרוד ,ןלַאפעגנײרַא ךייט ןיא זיא סָאװ ,ןגָאװ

 .רעדור ַא ןָא ףיש ַא טימ יוװ ןעגנַאגעגוצ ףרָאד ןיא ץלַא סָאד

 רע .ץירּפ זיא רע זַא ,טנָאמרעד ץירּפ רעד ךיז טָאה רעבָא לָאמניײא

 -גנַאל יד רַאפ טפַאשנכער טגנַאלרַאפ ןוא םָאנָאקע םעד ןפור טקישעג טָאה

 לָאמסנעד .תונובשח ענעגעלרַאפ ןגעוו גנורעלקפיוא ןַא ,םישעמ טנענָאטענּפָא

 טָאה ןעמ רעדָא :רעכלעזַא ןעוועג זיא ףוס רעד זַא ,טסואוועג ןיוש ןעמ טָאה
 ןופ ןטגיטולבעצ ַא ףיוה ןופ ןגָארטעגסױרַא ,רַאדנערַא םעד יוװ ,םָאנָאקע םעד

 ןפורעגניירַא רע טָאה ,גנוריגער רעד ןופ רעטמַאַאב ַא יו --- רעדָא ,טניה יד
 יד םָאנָאקע םעד ןסייהעג ייז ,םירעיוּפ רָאּפ ַא טימ טנַאיצילָאּפ-ףרָאד םעד
 -.טזָאלעג ךיז טָאה סע ליפיוו םיא ןסײמשנײרַא ןוא ןסײררעטנורַא ןזיוה

 .םירעױוּפ יד ןעוועג ןענייז ףרָאד ןיא עטסזָאלרָאװרַאפ ןוא עטסגירעדינ יד
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 "נַאּפ. ךָאװ רעד ןיא געט עגינייא ןטעברַאּפָא טפרַאדעג ץירּפ םייב ןבָאה ייז

 םעד רַאפ טקעמעגּפָא טשינ בוח רעייז ךיז טָאה םעד טימ רעבָא ."ענזישטש

 ןענייז ןתמא רעד ןיא .ןעמוקַאב ץירּפ ןופ ןבָאה ייז סָאװ ,ןדָאב םעד ןוא זיוה

 רעד .עטפַאלקשרַאפ גידנעטש ןעוועג ,רעדניק ערעייז ןוא רעבייוו ערעייז ,ייז

 רעיוּפ ןדעי טנָאקעג ,םָאנָאקע םעד ,רעטערטרַאפ-לעטש ןייז ךרוד טָאה ץירּפ

 דרעפ ןייז טימ ךיז ןלעטש וצ ,טסולגרַאפ םיא ךיז טָאה סע ןעוו ,ןלעפַאב

 ַא ןופ ךיז טנָאקעג טָאה םָאנָאקע רעד .ןעניד וצ םיא סקָא ןייז טימ רעדָא

 ,ךעלגניא עטסגיאייפ יד ,ךעלדיימ עטסטקישעג יד ןביילקסיוא רעדניק סרעיוּפ

 טנָאקעג טָאה ןעמ .ץירּפ םעד ןענידַאב וצ ןיירַא ףיוה ןיא ןעמענ ייז ןוא

 ןייז ףיוא םיא ןקישקעװַא ןוא ןקעוופיוא טכַאנ רעד ןטימ ןיא רעױּפ ןדעי

 טײקגינעּפשרעדיװ רַאפ .ץירּפ ןרַאפ תוחילש ןיא ןגָאװ-ןוא-דרעפ םענענייא

 וצ טכער סָאד טַאהעג ,ףרָאד ןופ רעטמַאַאב-טּפיױה רעד יװ ,ץירּפ רעד טָאה

 ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא טכער סָאד .ץימש טימ רעיוּפ םעד ןפָארטשַאב
 טימ ןייז-דבכמ טרָא ןפיוא ךיילג רעיוּפ םעד טגעלפ רעכלעוו ,םָאנָאקע םעד

 םָאנָאקע רעד ןוא ץירּפ רעד ןכלעוו ןופ ,קעטַאב ןטימ רעדָא טורציּפש ןייז
 ףיוא טקוקעג טשינ ,ןעמ טָאה ןסימשעג .טדיישעג טשינ לָאמנייק ךיז ןבָאה

 .טכעלשעג רעדָא רעטלע
 טשינ טבעלעג אקווד םירעױּפ יד ךיז טָאה ץירּפ םייב עילָאּפָאט ןיא

 ,דרעפ ןוא תומהב רַאפ עשַאּפ גונעג ןוא דרע גונעג טַאהעג ןבָאה ייז .טכעלש
 .ןבעג וצ הצע ןַא ךיז טסואוועג ייז ןבָאה ,טלעפעגסיוא ייז טָאה רעמָאט ןוא
 טכייל ןעוועג זיא סע עכלעוו וצ ,סעלָאדָאטס סצירּפ ןופ ןעמונעג ןבָאה ייז
 ןוא ,ףױה ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טײקנזָאלעגּפָא רעד בילוצ ,ןעמוקוצוצ
 רעד ןיא ץזָאלעגנײרַא טכַאנרעדפיױא דרעפ ןוא תומהב ערעייז ןבָאה יז

 רעד ןיא ט'מש'עג עילָאּפָאט ןופ םירעיוּפ יד עקַאט ןבָאה .עשַאּפ רעשיצירּפ
 ןעמוקעג ןענייז ייז זַא .דרעפ עטסעב ןוא עטסנעש ערעייז טימ טנגעג רעצנַאג

 ףיוא לטעטש רעדָא ףרָאד ןשינכש ַא ןיא יצ ,קרַאמרָאי ףיוא ןיירַא טָאטש ןיא
 יד ןקוקנָא ןעמוקעג ןדיא ןוא ןטסירק ןענייז ,(טסוּפטָא) בוט-םוי-ןכריק ַא
 עשרעיוּפ ןייק ןעוועג טשינרָאג ןענייז סָאד .רעדנואוו ףיוא דרעפ רעילָאּפָאט
 עשיצירּפ עמַאס טעװעדָאהעג ןבָאה סעקנָאל רעילָאּפָאט עטעפ יד .ךעלדרעפ

 ןוא תומהב רַאפ עביל עסיורג ַא טַאהעג ןבָאה םירעיוּפ רעילָאּפָאט יד ,דרעפ

 ַא רעביא ןסירעג ךיז ןבָאה םיבצק עשידיא .ייז טימ טסיורגעג ךיז ןבָאה

 ,המהב רעילָאּפָאט
 םירעיוּפ יד יװ ,רעסעב ליפ ןעוועג עילָאּפָאט ןופ םירעיוּפ יד עקַאט זיא

 ,תומהב ערעייז יװ .ןעוועג ןענייז רעבייו ערעייז .ןטנגעג ערעדנַא יד ןופ
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 ןיא ,רעדנעב ןיא ןצוּפ וצ ךיז טַאהעג ביל ןבאה ןוא ,טעפ ,טעשַאּפעגסיױא
 ערעייז ןוא ןפָאטש-ןלָאװ ערעייז יוװ טסואוועג ןבָאה ייז .סעצינדָאּפס עטרילָאק
 ערעדנַא יד ןופ םירעיױוּפ יד זַא ױזַא ,ןרילָאק עכײרלָאצ ןיא ןברַאפ וצ ןסקַאלּפ
 רעילָאּפָאט יד, : ןפורעג ייז ןבָאה ןדיא יד ןוא ,ןעוועג אנקמ ייז ןבָאה רעפרעד
 ."רעדניק-טסעק

 רעילָאּפָאט ַא טָאה ױזַא ,טכַאנ יד גָאט םעד ןדיימ טשינ ןָאק סע יװ רָאנ
 ןוא גיסיילפ יװ ןייז טגעמעג רע טָאה ,טור יד ןדיימסיוא טנָאקעג טשינ רעױּפ
 ,ןטעברַאוצּפָא ץירּפ ןופ ףיוה םעד *ענזישטשנַאּפ ,, ןייז ןעימ ךיז קרַאטש יוװ
 -טפָא טָאה ןוא ןזָאלעגּפָא ןעוועג טשינ זיא ץירּפ רעילָאּפָאט רעד יװ םירָאװ
 -לָאטש ךָאד רע טָאה ,םָאנָאקע םעד ךיז וצ ןזָאלעגוצ טשינ גנַאל-םישדח לָאמ
 טשרעהעג לָאמסנעד טָאה סָאװ ,ללכ םעד ןופ טקנעדעג ןוא ןטלַאהעג ןזייא-ןוא
 רָאנ ,ןרעו טריגער שרעדנַא טשינ ןָאק רעױּפ רעשילױוּפ רעד; : ןלױּפ ןיא
 רַאפ ,עטשרע סָאד זַא ,טסואוועג טוג ץנַאג טָאה םָאנָאקע רעד .?ןקעטש ןטימ
 רעד רעביא ןייז טעװ ,ןבעגּפָא טפַאשנכער ץירּפ םעד ןפרַאד טעװ רע ןכלעוו
 עכלעוו ,לטעצ ַא ןלעטשוצ טזומעג טָאה רע ןוא ,םירעױּפ יד ןופ טיײקגיסעלכַאנ
 טשינ זיא עילָאּפָאט טגיסעלכַאנרַאפ יוװ לייוו ,ןסיימש ףרַאד ןעמ םירעיוּפ
 ,ץומש ןוא עטָאלב ןיא טרעגלַאװעגמורַא טרָאד ךיז ןבָאה ןכַאז ןוא ,ןעוװעג
 ןסימשעג ןוא .ןסיימש ןיא --- ,גיסיילפ ןעוועג ךַאז ןייא ןיא רעבָא ןעמ זיא
 יו ,רָאנ ,דלוש ַא סעּפע רַאפ רעדָא דניז רַאפ טשינ עילָאּפָאט ןיא ןעמ טָאה
 -עג רעד טיול --- ,עילָאּפָאט ןיא לָאמסנעד ןרָאװעג טריגער זיא גנידצלַא
 ,ץירּפ ןופ טימעג םעד ןוא טייקטמיטש

 ַא טייטש ,לגרעב ַא ףיוא ,ןײרַא ףרָאד ןיא רָאפנײרַא ןסיורג םעד רַאפ
 ןופ לּפַאק ןרעווש ןרעטנוא טקירדעגוצ ,זיוה טכלַאקעגּפָא-סייוװ ,ךעלגנעל
 יד טמענרַאפ סָאװ ,זױה סָאד .ךַאדייורטש םענעסקַאװַאב-ךָאמ םעד
 ַא ךרוד ןטפלעה ייווצ ףיוא טלייטעג זיא ,רָאפנײרַא ןסיורג ןופ טיירב עצנַאג
 עדייב ייב .ףױרַא ךעלּפערט ףיוא טריפ סָאװ ,ריט-קנעש רעטיור רעסיורג
 ןיוש ןענייז סָאװ ,ךעלרעטצנעפ עגירעדינ ןופ סנדָאל ענירג יד רעטנוא ןטייז
 עגנַאל סיוא ךיז ןקערטש ,דרע רעד ןיא ןעקנוזעגנייא ןעמַאר יד זיב דלַאב
 -ךלימ ענרעצליה ענעבירעגּפָא טימ טגײלַאב ןענייז קנעב יד .קנעב ענרעצליה
 עגיצנַאלג עטרעײשעגּפָא יד טימ ךיז ןענעקירט סָאװ ,סרעמע ןוא ךעלפעש
 ץַאלּפ רעד ,יירַא ףרָאד ןיא רָאפנײרַא רעצנַאג רעד .ןוז רעד ףיוא ןפייר



 טא סולש 138

 -סיוא לייט ,עטנַאּפשעג לייט ,ןדיוב ןוא ןרופ טימ טלעטשַאב זיא ,קנעש ןרַאפ

 טביירט ,ץַאלּפ-רָאפנײרַא ןופ ביוטש םעד ףיוא טביוה טניוו רעד .עטנַאּפשעג
 טימ טריפ ןוא ,רענעגעוו ענעדָאלעגנָא יד ןופ ןלַאפ סָאװ ,ןעיורטש יד ףיונוצ
 יד ןופ ןסע ,סענרַאשז ןקיּפ רעניה ןרָאש .ןטפולרעדניא דָאהַארַאק ַא ייז
 ןוא ןדיא -- ,סעלָאגעלַאב עגידנכרָאנש ןוא עגידנפָאלש .סעטירָאק-דרעפ
 שטָאכ ,ןצלעּפ ענעסּפעש ןוא ןּפָאש ןיא ,ןעלטנַאמ ענעקרוב ןיא -- ,םירעיוּפ
 ףיוא טײרּפשעגסיױא ןגיל ,טלעוו רעד רעביא ןייש ןוא טיירב טכייל ןוז יד
 ,ייֵז םורַא ןעשטּפערד ןוא ןעסּפָאה רעניה יד ןוא ,רענעגעוו יד רַאפ דרע רעד

 ןזָאל ענעי ןוא ,סמערָא ןוא דרעב ערעייז ןשיווצ סענרַאשז יד סיוא ןביילק
 ןלָאנק ןרישזַאסַאּפ עגידלודעגמוא יד זיב ,ףיוא טשינ ןעייטש ,ןרעטש טשינ ךיז

 ..ןשטייב עשילָאגעלַאב ענעגייא ערעייז טימ סױרַא ףָאלש רעייז ןופ טשינ ייז
 ַא םירָאװ ,ערַאװ עסיורג ַא ןייז טציא זומ ןיילַא עמשטערק רעד ןיא

 םיוש רענעפָאלעגרעביא יוװ ,ןטרָאד ןופ סױרַא ךיז טסיג שיורעג ןוא רעדורעג

 רעטלַארּפעגפױא רעד ךרוד ,ךעלרעטצנעפ ענעפָא יד ךרוד ,ךילעק ַא ןופ
 ןשידיא ןופ יירעגניד ַא ןוא יירעגירק ַא ךיז טימ טגָארט ןוא ,ריט רעטיור

 שער ןטימ טרעוו לָאמטפָא .ןומה ןרוכיש ַא ןופ ןעמורב ןוא ןעמושז ַא ,לדנַאה |
 ךיז טרעלָאק סָאװ ,לרעיוּפ רערוכיש ַא ןפרָאװעגסױרַא עמשטערק רעד ןופ
 ,עגיסקיוועג-ןיילק ערטסַאילַאכ ַא .לרמז ַא טימ ּפָארַא ךעלּפערט יד ןופ

 דרעב-דלַאװ עטעדליוװרַאפ ןוא ןתופנכ-עברא עטיירב טימ ןדיא עגיטפערק
 רעייז טימ ףיוא ןקעוו ןוא ,ּפעק ןוא טנעה טימ ךיז גידנרעּפמַא ,סױרַא ןעמוק
 .טפַאשדנַאל עטלמירדעגנייא יד רעדורעג

 ןסיג טײקמערַאװ ןוא טכיל טימ סרעבעצ .םורַא ליטש טלעוו יד זיא ױזַא
 יד ףיא-טמערַאװ סָאד ןוא ,בלעוועג-למיה ןטיירב ןעיולב םעד ןופ טיירב ךיז

 רעד ןיא טשינ ךיז ןגעװַאב ןוא ןעלמירד זָארג ןוא קַאשזק ,םיוב ,דלעפ .דרע
 גידעּפושמ טגיל ץַאלּפ-רָאפנײירַא רעד .טפול רעטציהעגנָא ,רעטרעווילגרַאפ
 -דנַאל עצנַאג יד ,ּפָארַא ךַאד ַא ןופ יו ,םיא ןופ טעז ןעמ ןוא לגרעב ַא ףיוא
 ןגנַאל ןוא ןטיירב-ןליימ ַא ףיוא לָאט ןיא ןטנוא סיוא ךיז טײרּפש סָאװ ,טפַאש
 למיה רעטלזניאַאב ךעלדנקלָאװ ענרעבליז עסייוו טימ ,רעיולב-סַאלב ַא .חטש

 -כרוד ןענייז סָאװ ,סעקנָאל ענעקנורטעגנָא-שירפ ענירג רעביא ךיז טיצ
 -נגֹּפָא ,ןװַאטס ןוא ךעלכייט טימ ,ןרעסַאװ טימ טרעדָאעגכרוד ןוא ןטינשעג
 סָאװ ,סעברעוו עטקעלפַאב-סייוו ,ןלָאּפָאט ענעסָאשעגפױרַא ענירג טימ טמיוז
 עגיזָארג עגידנקיווקרעד:גיוא יד ףיוא זייווגיצנייא ןוא זיײװנּפורג ןכירק
 רעדָא ןרעיוה סָאװ ,תומהב סעדַאטס ןופ ןקעלפ עסייוו ןוא עטיור .ךעלגרעב
 ךיז ןזייוו ,דרעפ ענעסָאגעגנָא-קשח טימ .,עגיצנַאלג .ךיז ןגעװַאב ןיא ןטלַאה
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 יד טשינ טרעטש ,ןפַאשעג ןשטנעמ ןופ ,ךַאז םוש ןייק .סעשַאּפ יד ףיוא
 "ךַאפ ַא יו סיוא ךיז טסיג סָאװ ,לגיּפש-לָאט םענירג םעד ןופ עינָאמרַאה

 עטמױזעגּפָא עסיורג יד ךרוד ןטלַאהעגקירוצ רָאנ טרעוו ןוא ךייט רעטרעווילג
 קע םייב לּפענ ןטכידעג ןכעליולב ַא טימ ּפָא םיא ןצינערג סָאװ ,רעדלעוו
 ,טנָאזירָאה

 עסייוו עדַאטס ַא סױרַא עמשטערק רעסייוו רעד רעטניה ןופ טמוק טציא
 "נָא ןרעוו סָאװ ,סעקשטַאק עגידנעקָאװק-גידהחונמ ,זנעג עגידהּפצוח ןוא עגנוי
 רעשרעבייו רעגנוי ַא ןופ טנַאה רעד ןיא ןטלַאהעג ,טוד ַא ךרוד ןבירטעג
 ,ףלעווצ רָאי ַא ןײז-טלַא טנַאקעג טָאה עטנױשרַאּפ עשרעבייוו יד ,עטניױשרַאּפ
 טימ דיילק םענעציצ ןגנַאל םעד בילוצ רעטלע ליפ יז טָאה ןעזעגסיוא רָאנ
 .ךיש עטכעלש עריא רעביא טּפעלשעגכָאנ ריא ךיז טָאה סָאװ ,ןעמולב עטיור
 ךעלנייװעגרעסיא טכַאמעג יז טָאה ךעלכענק יד רעביא דיילק עגנַאל סָאד

 ,ןקָאל עצרַאװש-ךעּפ עטלזיירקעג ּפָאק ַא .ןיד רעייז ןוא רעטלע ריא רַאפ ךיוה
 ןשלדיימ ןכיוה ַא ףיוא ץלָאטש ןגָארטעג ךיז טָאה ,סּפעש ןצרַאוװש ַא ייב יוו
 ריא סעילַאװכ טימ ןטָאשַאב ,גערב ןייז םי רעשימרוטש ַא יװ ,טָאה ןוא זלַאה

 יסיורַא ןבָאה ןקַָאל ּפָאק ןצרַאװש םעד רעטנוא ןופ .ןקַאנ ןטעקַאנ ןכיוה

 ןטנערבעגּפָא-ןוז םעד ןופ ןגיוא-ןשרַאק עצרַאװש עגיאורמוא רַאּּפ ַא טקוקעג
 טשינ ןוא עדַאטס ריא ןבירטעגנָא לטיר-ןגייווצ ַא טימ טָאה יז .סױרַא טכיזעג
 סָאװ ,טרימשַאב רעטוּפ טימ טיורב קיטש סָאד ןסע וצ ייברעד ךיז טרעטשעג
 ךרוד טריפעגרעטנורַא עדַאטס יד טָאה יז .טנַאה רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה יז
 ןוא ,עקנָאל רעטכייפ רעד וצ ,ּפָארַא לָאט ןיא לגעטש גיזָארג ןטָארטעגסיױא ןַא
 ואוו ,ןגייווצ-הנעשוה ןוא סרעשטיווק ןשיווצ ,סעטסוק ןיא יז טריפעגניירַא
 וצ טשינ .סנירג ןטכידעג ןיא ןטלַאהַאב ךיז לכייט גידתועינצ ַא טָאה סע
 רעד ַא טימ סעקשטַאק ןוא זנעג עדַאטס יד זיא ,לעפַאב ַא ףיוא ןטרַאוװ

 עגידנלעווק יד ןיא ןדנואוושרַאפ םערַאיל ןגידיירפ ןוא ןעשטַאוװק ןגידנקיווק
 -ּפָארַא טָאה ,רעוו יז טעז סע יצ ,טקוקעגמוא טשינ ךיז טָאה יז .ןלעװ-רעסַאװ
 טשינ יז טָאה רעמ .דיילק ענעציצ סָאד גנוגעווַאב ןייא טימ ךיז ןופ ןפרָאװעג
 ךיז ןבָאה ּפעצ יד ,ןקָאל עצרַאװש עריא לקָאש ַא ןבעגעג טָאה יז .טפרַאדעג
 ריא ךָאנ יז זיא טנַאה רעד ןיא גייוצ רעד טימ ןוא ,ןטָאשעגרעדנַאנַאפ
 רעסַאװ ןשירפ ןיא טריפעגנָא יז טָאה עטעקַאנ ַא .ןײרַא לכייט ןיא זנעג עדַאטס
 ףיוא ענענָאטעגנָא ןַא ןָאטעג סע טָאה יז יװ ,שיגרענע ױזַא עדַאטס ריא טימ
 .שינעקירט רעד

 רעד טימ טנַאה ןיא גייוצ רעד טימ טגָאיעגמורַא ךיז יז טָאה גנַאל
 ַא ןופ ץוח ַא ןעזעג טשינ םענייק ןופ ,טײקטעקַאנ ריא ןיא ,זנעג עדַאטס
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 גערב םוצ ןעמוקעגוצ העש-גָאטימ רעד ןיא זיא סָאװ ,וק רעטעשזדנָאלברַאפ
 ,ןגייווצ-הנעשוה עטכידעג יד ךרוד געוו םעד ןטָארטעגכרוד רעווש .,ןעקנירט

 ןַא טָאה לָאמלײט .רעסַאװ םוצ ןגיוצעגסיוא זלַאה ןגנַאל ריא וק יד טָאה

 רעביא ןטפול רעד ןיא ךיז טיירדעג ,בנָאשזטסַאי ַא ,לגיופ-ביור רעמַאזנייא
 טּפַאכעגפיױא ,טרעדינעגּפָארַא ןגיוב ןופ לייפ ַא יו גנולצולּפ ,רעסַאװ םעד
 לדיימ עטעקַאנ סָאד .ןדנואוושרַאפ זיא ןוא ,םערָאװ ַא יצ ,לשיפ ַא לבָאנש ןיא

 רעד רעדָא .טעשַארטסעגּפָא סנטייוו רעד ןופ לטיר:ןגייווצ ריא טימ םיא טָאה
 םוצ ךיוא זיא ,םורַא ףרָאד ןרעביא ןגיולפעג זיא סָאװ ,ןַאשטָאב רעשיפרָאד

 .ןעגנערבוצמייהַא למערעוו שירפ ַא עניילק ענייז ידכ ,ןעמוקעגנָא רעסַאוו

 ענעדירפוצ ,ענעגָאװצעגּפָא ריא ןבירטעגקירוצ טָאה יז ןעוו ,טכַאנרַאפ
 בױטש-ןקלָאװ ַא ןעזרעד רָאפנײרַא ןרַאפ געוו ןפיוא יז טָאה ,םײהַא עדַאטס

 -קעװַא ךיז יז טָאה ,ָאד טרָאפ סע רעוו טסואוועג טָאה יז .ךיז ןביוהפיוא

 עכיוה ַא ןקלָאװ םעד ןופ טָאה דלַאב .,ןטרַאװּפָא עדַאטס ריא טימ טלעטשעג

 עטקעלפעג-סייו עטעשַאּפעגסיױא-טוג רָאּפ ַא ןוא .ןטינשעגסױרַא ךיז דיוב
 דיירפ רַאפ .ןגָארטעגנָא טָאטש ןופ ןפלָאװ-המלש רעטָאפ ריא ןבָאה סענַאלוב

 יו ,סענַאלוב יד ןוא ןטערטוצּפָא געוו ןופ עדַאטס ריא טימ ןסעגרַאפ יז טָאה
 יד ןקָארשעגפיוא ןוא ןײרַאיזָאל ַא ןבעגעג ךיז ןבָאה ,סַאּפש ןשימייה ןיא

 רעזייבעג ןוא רעדליּפעג סיורג טימ טציא ןבָאה עכלעוו ,זנעג עגידנעווער
 ןופ זעמוקנָא סָאד ,ןטָאשעצ ךיז ןטייז עלַא ףיוא ,ךיז םורַא ןרעדעפ ןפרָאװעצ
 יד ףיוא .ןפורעגסױרַא עמשטערק רעד ןופ עקרעקנעש יד טָאה דיוב רעד

 רעכלעוו ייב ,ענעדיא עכיוה עגיצלַאמש-סייוו ַא ןזיװַאב ךיז טָאה ךעלּפערט
 עטצרַאשעגפױרַא טימ ,ריא רַאפ דליש ַא יוװ ןעגנַאגעגסיוארָאפ זיא םעזוב רעד'

 טָאה .ןדנובעגנָא לסיפ םענרעצליה ַא ףיוא ןעלסילש טנוב ַא ןוא ,לברַא
 -- ךעלדיימ ןוא ךעלגניא -- רעדניק ערטסַאילַאכ ַא ןוא ,ץריש ןיא ןעגנולקעג

 יד ףיוא ןתופנכ-עברא ןיא ,תואּפ עטעדליוורַאפ ,ךעלעּפַאק עטרעדעפַאב טימ

 ַא טימ טלעטשענּפָא ךיז טָאה דיוב יד .טײלגַאב יז ןבָאה ,רעבייל עטעקַאנ

 רעטכידעג ַא טימ דיא רעכיוה רעטביױטשרַאפ ַא ןוא ,ריט-קנעש רעד רַאפ לַאנק
 -ּפָא ןכָאנ ןוא ,ביוטש ןופ ןעוועג סייוו טשרעוצ זיא עכלעוו ,דרָאב רעטיירב
 ,דיוב רעד ןופ ּפָארַא זיא ,ץרַאװש -- ןעלקָאש

 ךעלעגניא יד ןבָאה -- ? טכַארבעגטימ וטסָאה סָאװ ,וילעטַאט ,וילעטַאט --
 טרעייז ןקעטשניײרַא ןביוהעגנָא ןוא דיא ןטביוטשרַאפ םעד ןָא ןעגנַאהעגנָא ךיז
 ,טַאלַאכ ןטיירב ןייז ןופ סענעשעק יד ןיא ךעלטנעה

 ,טכַארבעג ךייא ךיא בָאה דמלמ ַא !טכַארבעג ךייא בָאה ךיא סָאװ --
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 ּפָארַא טגָארט !שָאטנַא ,עטָאנ !סעזובָאל ,קעװַא ,קישטנַאק ןסיורג ַא טימ
 ."סעקשטעב. יד

 טימ ,לוויטש ןיא ןעגנוי עכיוה ייווצ .ןפור טפרַאדעג טשינ ייז טָאה ןעמ
 סנרעטש עצרוק יד רעביא סענירּפושט עטציוושרַאפ ןוא לברַא עטצרַאשעגפיורַא

 ,ןפנָארב טימ ךעלדניט דיוב רעד ןופ ןגָארטוצּפָארַא ןביױהעגנָא ןיוש ןבָאה
 טכיל ךעלטניב ,גנירעה ךעלסעפ ,ץיצ ןסיוטש ,ץלַאז קעז ,ריב טימ ךעלסעפ
 טיװעקָא ןוא גנירעה ךעלסעפ יד ןשיװצ ןופ ןוא .רעגנערד ףיוא ןדנובעגנָא

 -- רענעקָארשרעד ַא ןוא רעשטיינקעצ ַא דיוב רעד ןופ ןכָארקעגּפָארַא זיא
 .טלקָאשעג ךיז ןבָאה תואּפ ענייז ןוא ,טרעטיצעג ןבָאה ןרעיוא ענייז .לאיחי

 ,בייוו עגיצלַאמש ,עטיירב סָאד טָאה -- ? יבר רעצנַאג רעד זיא סָאד ,ָא --

 ,ןכַאל וצ ןביוהעגנָא ,עמשטערק רעד ןופ לעווש רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ
 ,ױזַא ךיז טגעװַאב ןוא טכַאלעגטימ טָאה ךיוב רעגידעגָארט ,רעסיורג ריא ןוא
 ,ץריש ריא רעביא ןענגילק וצ ןביוהעגנָא שזַא טָאה ןעלסילש טנוב רעד זַא

 רעד ףלָאװ-:המלש טָאה -- ?יבר רעד טשינ ריד טלעפעג סָאװרַאפ ---
 -מורַא ,ןלאיחי לָאמַא ךָאנ גיוא גידנוואורּפסיוא ןַא טימ טקוקַאב רַאדנערַא

 רשפא ,הבשחמ רעד ןיא ךיז טגיילעגרעביא ןוא ןטייז עלַא ףיוא םיא טיירדעג
 .ןגיטכיר םעד ןבילקעגסיוא טשינ עקַאט רע טָאה

 ,םישורבכע יד רַאפ ..!זנעג יד רַאפ קעשוטסַאּפ ַא ? יבר ַא זיא סָאד --
 ןבָאה סָאװ ,ךיוב ריא ןופ טכורפ יד ףיוא ןזיוועג טנעה עריא טימ יז טָאה --

 ףרַאדַאב ייז רַאפ -- ,ןוה רעד םורַא ךעלעדניה יד יװ ,ריא םורַא ןבילקעג ךיז
 . 44! ךוטסַאּפ ןייק טשינ ,רעקנעה ַא ,טַאק ַא ןבָאה ןעמ

 זיא עכלעוו --- ןסייהעג ןיכוטסַאּפ-זנעג יד טָאה ױזַא --- לזייר עדליוו יד
 טָאה רע יצ ,רעטָאפ םעד טרעטשינעגכרוד ןוא ןגעלעג דיוב רעד ףיוא ןיוש

 -ַארָאק ריא טָאה ,ריא ךָאנ זנעג עגיריגיינ יד ןוא ,טכַארבעגטימ טשינ סעּפע
 םעד רעטנוא ןופ טקעטשעגסױרַא ּפָאק םענעסּפעש ןטלזיירקעג ,םענעלוק
 םענעקַארשרעד םעד רעדנואו טימ טקוקעגנָא ןוא דיוב רעד ןופ טנווייל

 טימ רעקנעש םעד ןשיװצ ןרָאלרַאפ ןצנַאגניא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןלאיחי

 .עקרעקנעש רעד

 עטַאט רעד !זנעג יד ןטיה ןפרַאד טשינ ןיוש וטסעװ טציא ,לזייר ,ונ --
 ,ןפורעגסיוא ריא וצ רעטומ יד טָאה --- !לגניא-ךוטסַאּפ ַא טכַארבעגטימ טָאה

 עצרַאװש עריא טימ ןלאיחי טכַארטַאב םַאזקרעמפיוא טָאה לדיימ סָאד
 : טגָאזעג ןוא רָאה ּפָאק ןצרַאװש ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא יז טָאה ןַאד ,ןגיוא-ןשרַאק

 !ןטיה זנעג יד ןיילַא ןָאק ךיא ,טשינ םיא ףרַאדַאב ךיא --
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 טָאה ,ןלאיחי ןקוקַאב ןייא ןיא ןטלַאהעג ץלַא טָאה סָאװ ,רַאדנערַא רעד

 .לסקַא סלגניא ןפיוא טנַאה עטיירב ןייז טגײלעגפיורַא ףוס םוצ

 -םדוק ןוא !ןסקַאװסיױא רע טעװ ,ןסעוצניײרַא טוג ןבעג םיא טסעװ --

 -ַאב טוג םיא טזומ --- .בייוו םוצ ּפָא ךיז רע טפור -- !םותי ַא רע זיא לכ

 .ןעלדנַאה

 ןוש טמענ ןוא ענעדיא יד טגָאז -- !שרעדנַא סעּפע זיא םותי ַא --

 טלָאװעג ץריש ןטיירב ריא רעטנוא םיא טלָאװ יז יװ ,וצ ךעלרעטומ ןלאיחי

 ..ןײרַא קנעש ןיא ךיז טימ םיא טריפ ןוא ,ןקעטשרַאפ



 2 לטיּפַאק

 ץירפ ריא ןוא עמשטערק יד

 ןופ טעשזַאסרַאפ ,לקנוט ןענייז ןקלַאב ןגירעדינ םעד רעטנוא טנעװ יד

 ןטרעטפולעג-טכעלש ןופ ןוא ,סעקּפיּפ יד ןופ ןצעז סָאװ ,ךיור סנקלָאוװ

 םעד ןופ טײקטסוּפ רעד ןיא טייטש סָאװ ,ןקלָאװ ןגיבייא םעד ןיא .קילעקעיֿפ

 ,ןדניוװשרַאפ ןוא ףיוא-ןכיוט ייז .ןכַאז ןוא ןשטנעמ ךיז ןגעווַאב ,םיור ןסיורג

 רָאנ ,רָאװ רעד ףיוא ןעשעג טשינ טלָאװ ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ץלַא יו ױזַא

 ערוכיש סעקּפורג םורַא ןעמיווש לּפענ םעד ןיא .םולח םענעמואוושעצ ַא ןיא

 יד ייב ערעדנַא סָאד סנייא ןטלַאה ןוא ,ןעלזניא עניילק ףיוא יוװ ,םירעוּפ

 יד ןָא ןליפ ןוא ,ערעייז רעדיילק עגידעטַאמש יד ,סענַאמכַאל יד ייב ,סעבמעג

 סױרַא טמיווש לקניוו רעדנַא ןַא ןופ .תולוק ערוכיש טימ עמשטערק עצנַאג

 -הוושומ ןוא ךיז ןעגניד ןייא ןיא ןטלַאה ייז ,ןקלָאװ םעד ןופ ןדיא עּפורג ַא

 ןיא .ןענעװַאד םייב יו ,ייברעד ךיז ןעלקָאש ייז .ןרעדנַא ןטימ סנייא ןרעוו

 יד ןופ טניר סייווש רעד ןוא ,ןרעוװ וצ טקיטשרעד ,סייה זיא עמשטערק רעד

 יד ,סעטָאּפַאק יד ךיז ןופ טפרַאװ ןעמ .רעמינּפ עטרוכישרַאפ ,עטרעמכַאיעצ

 עגָאלדָאּפ רעליוה רעד ףיוא ךיז ןעמ טעילַאװ ,טייטש ןעמ ואוו ןוא ,סענַאמקוס

 ענלצנייא עגָאלדָאּפ רענרענייטש רעד רעביא עקַאט ךיז ןרעגלַאװ .רעדינַא

 רעביא סיפ יד טרעטנָאלּפ ןעמ ןוא ןָא ךיז טגָאלש ןעמ .םורַא םירעוּפ ערוכיש

 סע ןוא ,גיאור ןגיל ייז רעבָא ,ןכַאז עטיוט יװ ,ּפָא יז טרַאש ןעמ ןוא ,ייז

 קַאז םעד חרוא רעגידנעיײגכרודַא ךיז טָאה טרָאד ןוא ָאד .טשינרָאג יז טרַא

 םיוג .ןפָאלש טגײלעגקעװַא לקניוו ַא ןיא ךיז טָאה ןוא טעבעגסיוא סנּפָאקוצ

 ןעיײּפש ,ןעקנירט ,ןדייר ,לקעּפ ַא ףיוא יװ ,ןגידנפָאלש םעד ףיוא ךיז ןצעז

 ...טשינ רעבָא סָאד טרַא ןגידנפָאלש םעד .ןעקַארכ ןוא

 טייטש יז .עקרַאדנערַא יד הכלמ זיא הכולמ רעגיזָאד רעד ןופ ןיגינעק יד

 טימ ךעלדניט טלעטשעגנָא ןענייז סע ןכלעוו ףיוא ,שיטיקנעש םעד רעטניה

 םירעױּפ ןוא ןדיא עכלעוו ןופ ,ענעקַאבעג-שימייה ,ךעלכיק-גינָאה ,ןפנָארב

 ַא ןופ .הרוחס-טינש טימ סעצילָאּפ ןענייז ריא רעטניה .רעגניפ יד ןקעל

 סעּפע ןיא יז זיא ןָאטעגנָא .טכיל ענבלח טימ ןשטייב ןעגנעה ּפָארַא טסייל

 .בייל גישיילפ ריא סױרַא-טריוי סע ןכלעוו ןופ ,שיבנג-שירענייגיצ ,טברַאפעג

 טכַאמעג זיא סָאװ ,קעּפישט רעד זיא רָאהיּפָאק םענעריושעג םעד ףיוא ןוא

 ּפָארַא ןעלקניפ סע ןוא ,שיטעקָאק ,לטיה שירענלעז ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא
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 שטָאכ ,סעקליּפש-רעטיצ רָאּפ ַא ..רענייטש עטפַאהלפייווצ רָאֹּפ ַא םיא ןופ
 ןקוק ,ּפָאק ריא טשינ זיא סע ןריושעג ףיט יוװ ןוא .ןכָאװ רעד ןיא זיא סע
 ,קעּפישט םעד רעטנוא ןופ רָאה עטלזיירקעג עטרַאשרַאפ רָאּפ ַא סױרַא ךָאד
 ,עגיצלַאמש ַא ,עטעפ ַא .רעדנעב עטרילָאק טימ טצוּפַאב ךייר ױזַא זיא סָאװ
 ,זלַאה ןשרעבייוו ןגישיילפ ,ןכיוה ריא טימ ,ץריש ןטיירב ריא טימ יז טייטש
 יד רעביא טרַאשעגפױרַא לברַא יד ,טעקַאנ גונעג טייצ רענעי רַאפ זיא סָאװ

 ףיוא גיוא ןַא טלַאה ןוא ,טנעה עטלקנערּפשַאב ךעלעקעלפ-רעמוז טימ ,עסייוו
 ןוא ַאגיװדַאי עסקיש רעד ףיוא ,םיתרשמ יד ףיוא גנוטכַא טיג יז .ןעמעלַא
 ענרעּפוק ןוא ענרעניצ יד ןסיגנָא ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,עטָאנ גנוי םעד ףיוא
 -ַאב טשינ ךָאנ ןוא לטרעווק ַא ןעמונעג טָאה רעױּפ ןייא .טיוועקָא ךעלסָאמ
 טָאה רע -- ,ןפרַאװסױרַא עמשטערק רעד ןופ ןעמ ףרַאד ןרעדנַא םעד ,טלָאצ
 ןגעװּפָא ןעמ ףרַאד יוג ןייא .רעדורעג ַא טכַאמ ןוא טרוכישעגנָא ליפוצ ךיז
 סָאװ ,םעד ףיוא גיוא ןַא ךיוא טלַאה ןוא ץלַא ןופ סייוו יז ...ץלַאז לטסעמ ַא

 ןוא לקניוו ןיא ןציז עכלעוו ,םירחוס עשידיא יד ייב טרָאד ךיז טוט סע
 ,האובת יד ןרעדנַא םייב סנייא ןעגניד

 זנוא טמוק ,ץייוו רעילָאּפָאט םעד ןפיוקרַאפ טעװ ריא זַא ,עשוהי 'ר --
 -רעלקעמ רימ ןעמוקַאב ,עילָאּפָאט ןופ סױרַא טייג סָאװ ,ץלַא רַאפ .לרעפניפ ַא
 ,ךיז ןעגניד סָאװ ,ןדיא יד וצ ןירַא לקניוו ןיא סיוא יז טפור -- !טלעג

 םוצ יא טמוק יװ ,רחסמ םייב ןעוועג טשינ ךָאד זיא ןַאמ רעייא --
 ? טלעג-רעלקעמ

 ! הקזח רעזנוא זיא עילָאּפָאט -- ,ןעוועג טשינ ,ןעוועג ָאי --

 למלצ ַא לווָאט ןפיוא דיירק טימ ןענעכייצוצפיוא טייצ יז טָאה ייברעד ןוא
 רעד זַא ,טניימ סָאד סָאװ ,"קינלעימכ; ןעמָאנ םעד ייב ךעלקיסַאּפ ייווצ טימ
 ךעלטנופ ייווצ טימ ןפנָארב לטרעווק ַא גרָאב ףיוא ןעמונעג טָאה קינלעימכ יוג
 ,טכיל

 ּפָארַא טשינ יז טמענ ,ןכַאז עלַא יד ייב טגיטפעשַאֿב ױזַא זיא יז יוװ ןוא
 ריא טציא טציז טרָאד .ןיירַא רעקלַא ןיא טריפ סָאװ ,ריט רעד ןופ גיוא ןייק
 -רעטנוא ייז ןוא ,היעמש 'ר רחוס-ןסקָא ןסיורג םעד טימ ףלָאװ-המלש ןַאמ
 -רעד ךָאנ ןרעהעג ןסקָא רעילָאּפָאט יד .ןסקָא רעילָאּפָאט יד ןגעוו ןעלדנַאה
 יקצַאדָארב סָאנָאקע ןטלּפוטשעג םעד טימ ןעמ טציז טציא רָאנ ,ץירּפ םוצ לייוו
 ןעמענ לָאז רע זַא ,םיא טימ ןייא ט'הנעט ןעמ ןוא ,בוטש רעד ןיא ןטרָאד
 סָאװ ,טייצ יד זיא טציא םירָאװ .ןפיוקרַאפ ןיילַא ןסקָא יד לָאז ןוא ךיז ףיוא
 יד .ןדער טשינ םיא טימ ןָאק ןעמ ןוא ,וצ ךיז וצ טשיִנ טזָאל הררש רעד
 -,טשינרָאג ןעוט ייז ןוא ,ןרעקַא ןכָאנ זיא סע ,ןפיוקרַאפ עקַאט ןעמ ףרַאד ןסקָא



 145 | דיא'םיליהת רעד

 רַאפ ןעמענ ןעמ טעוװ ,וצ-טסברַאה וצ ,רעטעּפש ןוא ,ןסערפ ןוא ןעייטש רָאנ

 יד םיא ףיא טרעטיצ סע ,ארומ טָאה םָאנָאקע רעד .חקמ ןטכעלש  ַא יז

 סָאד רעייז םיא טצייר ,טייז רעטייוצ רעד ןופ .ךַאז ַאזַא ןָאטוצּפָא טיוה

 ןּפַאכ קסע םעד ייב ָאד ןָאק רע סָאװ ,טלעג-קעטשנייא

 ןוא .ןפלעהוצ ייברעד ףרַאד ןעמ זַא ,עקרעמשטערק יד הכלמ ךיז טכַארט

 לזעלג סָאד יװ ,רחסמ ַא וצ טשינ ױזַא טפלעה ךַאז ןייק זַא ,ליואוו סייוו יז

 עבלַאה ַא זיא בייוו ןייש ַא, :ןעמ טגָאז טסיזמוא טשינ .ענעדיא ַא ןוא ןפנָארב

 ךיוא טסעגרַאפ ,ןפנָארב טימ עקניפרַאק ַא ןסיגנָא טזָאל ןוא יז טמענ *,הסנרּפ

 שולח ַא דיא ַא זיא רעכלעוו ,היעמש 'ר רחוס ןרַאפ למיוב לסיב ַא טשינ

 -נעמַאװצ למיוב לסיב ַא טימ רָאנ ןדייס ,ןפנָארב ןייק טשינ טקנירט ןוא

 ןופ דעמ טימ עקניפרַאק ַא ךָאנ ןָא טסיג יז .טײקכַאװש-ץרַאה בילוצ ,טשימעג

 טסיגרַאפ ןּפָארט ַא .םיצירּפ רַאפ רָאנ טלַאה יז סָאװ ,לדניט םענעטלַאהַאב ַא
 ןּפָארט םעד ןּפיל יד טימ ּפָאעקשטָאמס ַא יז טיג ,רעגניפ ריא רעביא ךיז

 םעד .ןגָארטנײרַא תרשמ םעד יז טזָאל ןפנָארב םעד .רעגניפ ןטעפ ריא ןופ
 ךיז עקּפוק עשיבנג יד טשינ יז טסעגרַאפ ייברעד .ךָאנ ןײלַא יז טגָארט דעמ

 ןטעקַאנ םעד סױרַא-יצ ַא טיג ןוא ןכַאמ וצ ךיילג ּפָאק ןפיוא טייהרעדנילב
 שטָאכ זַא ,ליואוו סייוו יז םירָאװ ,טינשסיוא:ןַאטפַאק ןשירענייגיצ ןופ זלַאה

 רָאּפ ייווצ ןיא טנוװַאד ןוא ,ןיבר םייב ונרומ רעצנַאג ַא ,דיסח ַא זיא היעמש 'ר
 טעזרעד רע זַא ,עקַאט תמא ...טנייפ טשינ ךיוא רע טָאה ןכַאז יד רעבָא ,ןיליפת
 עטעקַאנ יד טימ ,טצרַאטשעגסױרַא לבייה ןופ רָאה עטלזיירקעג רָאּפ יד טימ יז

 .ירע טקוק ךָאד רעבָא *! ייוו יוא, :היעמש 'ר ,ּפָא-ץכערק ַא רע טיג ,טנעה
 ןעמ זיא לבייוו ןייש ַא ןוא ,לבייוו ןייש ַא זיא יז זַא ,יז סייוו ךָאנ םעד וצ
 רעצנַאג רעד רעביא תרשמ םעד ךָאנ דעמ עקניפרַאק יד יז טגָארט .לחומ ץלַא
 עגירעגנוה ןוא םייוג עגיטשרָאד טימ טליפעגנָא זיא סָאװ ,ךרודַא עמשטערק

 *ץבָאסָא; רעצנַאג ריא ןיא ןירעקנעש ענייש יד יוװ ,ןעעזרעד ייז ןעוו ןוא .ןדיא
 ןעמעוו רַאפ ,ייז ןסייוו ,דעמ לשעלפ סָאד לרעקלַא םעד ןיא ןיײרַא ןילַא טגָארט

 ענייש יד ןוא דעמ םעד רחוס"ןסקָא םעד אנקמ ןענייז ייז ןוא ,זיא סָאד

 ..יעקרעקנעש
 םוצ ךיז יז טדנעוו -- ?טפעשעג סָאד טכַאמעגּפָא טשינ ךָאנ ,סָאװ ---

 !ןסעפיוא טשינ ךיד ךָאד רע טעוװ ןגידעבעל ןייק ? זיא סָאװ --- .םָאנָאקע
 ןזָאל ןטניה ןיימ ןיא רע טעוװ ,ןּפַאכפיוא ךיז טעװ ץירּפ רעד זַא ןוא --

 -ָאקע רעטלּפוטשעג ,רערטיכ רעד טקוק -- ..! םענייד ןיא טשינ ,ןסיימשניירַצא
 זָא םעד ףיוא ,האנה ןָא טשינ ,ךעלעגייא עגיצנַאלג עניילק ענייז טימ םָאנ
 .עקרעקנעש רענייש רעד ןופ *ןגידוועעזנָא; ערה-ןיע
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 זלַאה רעד ,סגידנרעק ןוא סטיירב רָאנ ,סגירעדינ ַא ,סניילק ַא ,היעמש 'ר

 רֶע רָאנ ,רעמוז סיורג זיא סע שטָאכ) לכעלַאש ןלָאװ ַא טימ ןעמונעגמורַא
 ךיור לדנקלָאװ ןיד ַא ןיא טליהעגנייא ,(היעמש 'ר רעד ,ןטיה וצ ביל ךיז טָאה

 ,טסורב סעקרעקנעש רעכיוה ,רענייש רעד טעזרעד ,עקּפיּפ רעניילק ןייז ןופ
 ַא רע טיג ,ןַאטפַאק ןטיױר ,ןשרענייגיצ ריא ןופ סױרַא ךיז טעילַאװכ סָאװ
 :ןגיוא יד טנַאה רעד טימ ךיז לעטשרַאפ ַא ןוא ּפָא-ץכערק

 ..! טנעה עטרַאשרַאפ טימ יו יוא ---
 טימ ּפַאלק ַא ךיז טיג ,ןופרעד טשינ רעבָא ךיז טכַאמ עקרעמשטערק יד

 :לדנח ןשרעבייוו ַא טימ ךַאמ ַא טיג ןוא טסורב רעכיוה ריא ףיוא טנַאה רעד
 ארומ ןייק טלָאװ ךיא זַא ,ךייא גָאז ךיא ןוא ,הבקנ ַא רָאנ ןיב ךיא --

 ףרַאד ,רע טניימ ,טפָאלש רע זַא .*קַאוװישזד, ןטלַא םעד רַאפ טַאהעג טשינ
 ןוא עכַאװש רעבייו ..?ץע טנעז ןענױשרַאּפסנַאמ ?ןייגרעטנוא טלעוו יד
 ! טשינרָאג רעמ

 יוג רעד) רוביד לכ ןיבמ ךָאד זיא לּרע רעד ?וטסדער סָאװ ,הכלמ --
 -ץרַאװש רעד טגָאז --? ןכַאמ ךעלקילגמוא ךימ ,וטסליוװ סָאװ .(ץלַא טייטשרַאפ
 .קערש ןופ רעכיילב-טיוט ַא ,רַאדנערַא רעטדרָאבאב

 םעד ןופ קירוצ לגנעג ץלָאטש ריא ןעגנַאגעגסיױא טשינ ךָאנ זיא יז רעבָא
 ,שיט-קנעש םעד רעטניה לעטש ריא וצ עמשטערק רעצנַאג רעד ךרוד לרעקלַא
 ןבעגעג טָאה יז .ןבעגעג לסיירט ַא ץלַא לָאמַאטימ ריא ןיא ךיז טָאה סע יו
 טָאה יז .טגנַאלרעד ץרַאה ןיא ךרוטש ַא רעוו ריא טלָאװ סע יװ ,קירוצ לַאפ ַא
 םעד יװ ,ןרעדנַא ןייק טשינ ןעמוקניירַא קנעש ןופ ריט רעד ןיא ןעזרעד
 ,ןײלַא *תומח-ךאלמ,

 רעשיאייקַאל רעטיור ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג זיא "תומה-ךאלמ, רעד
 יד ןעזעגנָא ןעמ טָאה עיירוויל רעשיאיײקַאל רעגיזָאד רעד ןיא .עיירוויל
 רעשיאייקַאל רעטסטעפרַאפ ,רעטיור ַא .עילָאּפָאט ןופ טײקנזָאלענּפָא עצנַאג
 עכעלטע ןוא ,טיינעגוצ ןעוועג ןענייז ּפענק ענרעבליז עכעלטע ןכלעוו וצ ,קָאר
 ,עניילק-וצ יד ןופ גידנלַאפּפָארַא ,גירעבַאלש ןעגנַאהעג זיא ,טלעפעג ןבָאה
 ןפורעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,ײקַאל סצירּפ םעד ,לעימכ ןָאטנַא ןופ סעציילּפ עניד
 ןעוו לייוו ,רַאפרעד ןפורעג םיא ןעמ טָאה "תומה-ךאלמ; ."תומה-ךאלמ,, רעד
 ...טוג טשינ זיא'ס זַא ,טסואוועג ןעמ טָאה ,ץירּפ םוצ ןפור ןעמוקעג זיא רע
 ַא ,דעליולב-גישַא -- תומה-ךאלמ ַא ןופ טַאהעג ךיוא רע טָאה םינּפ ַא ןוא
 ןרעמיצ עטכַאמרַאפ ןיא טרַאּפשעגניײיא ןייז ןופ טמוקַאב ןעמ סָאװ ,ךילָאק
 -ףָאלש ןופ ןעמוקעג עקַאט סע זיא ןענָאטנַא ייב .ףָאלש ןָא טכענ ןופ רעדָא
 טזומעג טָאה ןָאטנַא ןוא ,ףיוא ןעוועג טכענ עצנַאג זיא ץירּפ רעד .טײקיטשרָאד
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 ךיז ןבָאה .ףור ןדעי ףיוא טיירג ןייז ןוא ןטרַאװ ןוא רעמיצ ןטייווצ ןיא ןציז

 ןסילש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע .טּפעלקעג ךעלטייה-ןגיוא יד גָאטיײב םיא
 -רַאפ טנָאקעג טשינ טָאה רע ןוא ,ןכָאטשעג םיא טָאה ןוז יד לייוו ,סעיוװ יד
 .ןּכיל ענייז טקעדרַאפ טָאה זָאנ עגישיילפ ,עגנַאל ןייז .גָאט ןופ טכיל סָאד ןגָארט

 .דרע רעד וצ ןגױבעגּפָארַא ּפָאק םעד ןטלַאהעג גידנעטש טָאה ןָאטנַא
 שטנעמ ַא ןטימעגסיוא טָאה רע .ןעזעג טשינ ןגיוא ענייז לָאמנייק טָאה ןעמ
 יד ...ןטלַאהַאב וצ טַאהעג סעּפע טלָאװ רע יו ױזַא ,ןקוק וצ ןיײרַא םינּפ ןיא
 זיא עּכזעװ ,עכידש ַא טימ טבעל ץירּפ רעד זַא ,טביולגעג ןבָאה םירעיוּפ
 ןופ ּפָא טשינ לָאמנייק טערט סָאװ ,סוטיט טנוה ןייז ןיא טלדנַאװרַאפ גָאטייב

 ןעמ טעז םעד בילוצ ,תונותח:טידש ףיוה ןיא ןעמ טעוװַארּפ טכַאנייב .,םיא
 וצ זריואוושעג טָאה ןָאטנַא .סָאלש ןופ רעטצנעפ יד ןיא טכיל טכַאנ עצנַאג ַא
 -הנותח ךיוא םיא טָאה ץירּפ רעד .ייז וצ ןיוש גנַאל טרעהעג רע ןוא ,ייז

 טשינ ןגיוא יד ןיא טסירק ןייק רע ןָאק םעד תמחמ ןוא ,עכידש ַא טימ טכַאמעג
 ןעמ סָאװ ,רענעקנורטרעד ַא יו םינּפ ַא גָאטײב טָאה רע ןוא .ןקוקנײרַא
 ...סױרַא רעסַאװ ןופ טּפעלש

 דלַאב ךיז לָאז דיא רעד ,(רעטכַאּפ) שזַאשטכַאּפ םעד טפור ץירּפ רעד --
 ןייז טלַאה ןוא עמיטש רעגירעדינ ַא טימ ןָאטנַא טגָאז --- ! ףיוה ןיא ןזייווַאב
 ,ןגיובעג דרע רעד וצ עבמעג

 טרָאװ סָאד עכַאטַאמוס ַא רַאפ סָאװ ,ןלעטשרָאפ טשינרָאג ךיז ןָאק ןעמ
 ןענייז סָאװ ,עלַא ייב ךיוא רָאנ ,ענעגייא יד ייב רָאנ טשינ ןפורעגסױרַא טָאה
 -- *!טפור ץירּפ רעד, ,ןדיא ייס ,ןטסירק ייס ,עמשטערק רעד ןיא ןעוועג
 וצ טיירג ןעוועג ןענייז עלַא .רעטרע יד ןופ ביוה ַא ןבעגעג סע טָאה ןעמעלַא
 -עג רעטכינ ןענייז ערוכיש ,טנעה יד ןופ ןלַאפעג ןענייז ךעלזעלג יד .ןפלעה

 ןפלָאװ-המלש לרעקלַא םעד ןופ ריט רעד וצ טזַאלעג ךיז ןבָאה עלַא ,ןרָאװ
 :הרושב עכעלקערש יד ןגָאזנָא

 ,..! טפור ץירּפ רעד ---

 טיוה ןייז רעטניה .ןגָאזנָא טפרַאדעג טשינ ןפלָאװ-המלש טָאה ןעמ רָאנ
 ,עיציאוטניא טסייה סָאװ ,ּפָאנק רעשיגַאמ רעד ,ליפעג עטסגינייוועניא סָאד טָאה
 ןעמוקעגסױרַא ןילַא ןיוש זיא רע ןוא ,רַאפעג רעד ףיוא ןרימרַאלַא ןביוהעגנָא
 : לרעקלַא ןופ

 ! עטָאּפַאק יד ,הכלמ ---

 ךיז טָאה היעמש 'ר רעמורפ רעד .ןעוועג טשינ ןיוש זיא סָאנָאקע רעד
 -ַאב רעזעיגילער טימ ןוא טסנרע ןבױהעגנָא ןוא טייקמורפ ןייז ןָא טנָאמרעד
 : ןכוסמ-הלוח .ַא ייב יװ ,ךיז ןעלקָאש וצ גנורעטסייג
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 .!ןפלעה זומ טָאג !ןפלעה טצוװ טָאג !ןפלעה לָאז טָאג --

 טשינ ןיוש טָאה רעכלעוו ,שזַאשטכַאּפ רעכיילב ןוא רעגידנרטטיצ רעד
 טנָאקעג טשינ ןיילַא ךיז טָאה ,זיא רע טלעוו ַא רַאפ סָאו ףיוא רעמ טסואוועג
 םיא טָאה .ןטָארד יו ,ףייטש ןרָאװעג ןענייז טנעה ענייז .ןָאטנָא עטָאּפָאק יד

 ןופ ןוא טכַאמעג:ךיילג תואּפ יד ךיוא םיא טָאה יז .ןפלעה טזומעג ביייו סָאד
 יד טימ טמעקעגסיוא ,טלקָאשעגּפָא ךעלעשירק יד דרָאב רעטכידעג רעד

 טָאה ,טצעזעגמפיורַא ּפָאק ןפייא קַאּפלָאק ןגידתבש םעד טָאה רצ ןעוו .רעגניפ
 .ןַאטעג ץפיז ןגידנוחטב ַא רע

 .! ףליה סמלוע-לש-ונובר םעד טימ --

 רערט ַא עקרעקנעש ענייש יד טָאה -- !סופ ןטכער ןטימ ,יאולה --
 ,טשיװעגּפָא ךיז גיוא ןופ

 ,עמשטערק רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,טסירק ייס ,דיא ייס ,עלַא ןוא

 ןעגנַאגעג זיא רע יו ,טקוקעגכָאנ שזַאשטכַאּפ םעד רעמינּפ עטסנרע טימ ןבָאה
 ןטסנרע םענעי טימ -- ,סױרַא קנעש ןופ ןָאטנַא ןטדיילקעג-טיור םעד ךָאנ

 ןרעכיזמוא ןַא ןיא ךיז טזָאל סָאװ ,שטנעמ ַא ךָאנ טקוק ןעמ ןכלעוו טימ ,קילב
 ַא ןעמוקקירוצ לָאמַא טעו רע יצ ,טשינ טסייוו ןעמ ןכלעוו ןופ ,ןײרַא געוו
 ..רעצנַאג

 עינשַאי, רעד --- ,ךיז םורַא קערש טײרּפשרַאפ טָאה ןעמָאנ סנעמעוו ,רעד
 ענייז ןיא ּפָא-וא-ףיוא טנַאּפשעג טציא טָאה ,"*יקסמָאדיװ ןַאּפ ינשזָאמלעיוו

 יד .,סָאלש ןופ רעמיצ:לַאב ןכעלמייהמוא ןסיורג םעד רעביא ךיש ענרעטופ
 ןופ ,עדנַארעװ רענרעזעלג רעסיורג רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז ןריט
 סָאװ ,לגייפ-רעסַאװ יד ןסיש וצ טַאהעג ביל ײזַא טָאה ןַאּפ רעד רעכלעוו

 ןענייז טכיל סעּפָאנס עקיד .וַאטס ןרעביא טנעָאנ סָאש ַא ףיוא ךיז ןזייװַאב

 -צצ ןיוש לייט םוצ ,ענעזָאלעגּפָא ,עטביוטשרַאפ עסיורג יד ןיא ןענַאטשעג
 ,ןעמוקנײרַא טנָאקעג טשינ רעבָא ייז ןבָאה רעמיצ םעד ןיא .ןביוש ענעכָארב
 גידנעטש ןטעלָאר יד ןענייװ ,טכיל-גָאט סָאד ןגָארטרַאפ טשינ טָאה ןַאּפ רעד
 טשינ ןָאק ץירּפ רעד ןעוו ,לָאמלייט .ןביוש יד רעביא טזָאלעגּפָארַא ןעוועג

 ןרעוו סָאװ ,ךעלרָאּפ רעגילדנעצ ,םולח ןיא יו ,רע טעז ,טכַאנייב ןפָאלש
 -טכיל ןגידנעשטשילב םעד ייב ,לַאז םעד ןיא *זענָאלָאּפ , ץנַאט םוצ טריפעג

 ןּפמַאל ענעלָאטשירק יד ןעגנעה טנייה ,ןּפמָאל-גנעה ענעלָאטשירק יד ןופ ןייש
 ענבלח טימ טפירטַאב ,טבעווַאב סבעװניּפש טימ ,טרעדָאמשרַאפ ,טביוטשרַאפ
 יד ןופ קַאל רעסייו רעד .לָאז רעצנַאג רעד זיא ױזַא ,ןּפמָאל יד יו ,טכיל
 ןוא ָאד .ןטסייל ענרעצליה יד ןופ ךיז טלייש דלָאג סָאד ,טצומשַאב זיא טנעוו

 -ןַארפ רעייט ַא ,טײקטזָאלרָאװרַאפ ןייז ןיא ןלַאפרַאפ ,םַאזנייא טייטש טרָאד
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 דָאמָאק רעטכיובעגסיוא ןַא ,ןטייצ סנט15 םעד יאול ןופ קיטש-לבעמ שיזיוצ

 עטלַא יד ןופ ןבעל םייב ,לָאמַא טָאה ןעמ סָאװ ,לקנעש-סנַאסענער ַא רעדָא
 ,ערַאברעדנואוו יד .עילָאּפָאט ןייק זירַאּפ ןופ טריפעג סעקנַאמרופ טימ ,םיצירּפ
 ,רעכייר-רילָאק רעד טימ *רוטינרַאג-סנַאשזער; עצטינשעג טנַאה רעד טימ
 ןופ ןּפסָאנק רָאפ טלעטש  סָאװ ,גנודײלקַאב-ןילעבָאג רעטבעװעג-טנַאה

 -רָאװרַאפ ,טביוטשרַאפ זיא ,דלעפ ןעמורק ןסייוו ַא ףיוא ןזיור עגידנצָארּפש
 ןופ ןבָארגעגניײיא ןענייז ןלעטָאפ יד .םירעוו ןוא ןבלימ ןופ טרעכעלעג ,טזָאל
 -רַאפ ןוא ביוטש ןופ ןוא .ןסירעצ רעטרע ליפ ןיא זיא עּפַאנַאק יד .ןציזסיוא
 טייקשירפ-רילָאק רעצנַאג ריא טימ גידנכערב-ץרַאה סױרַא טקוק גנוטכינ

 -ןילעבָאג םעד ףיוא עּפסָאנקיזױר עטילבעצ ַא עיניל רעלעדייא ריא ןוא
 ..ןלוטש עטביוטשרַאפ יד ןופ ץכעבעוועג

 יּפָא ןייז ןיא .ןײלַא ץירּפ רעד זיא ױזַא ,לַאזיץנַאט רעד יװ ױזַא ןוא

 ַא ןענייז ןעלקעה-קירטש יד ןכלעוו ןופ ,ןַאטפַאק ןטקעלפרַאפ ,םענעזָאלעג
 ענייז .טלַאטשעג עשיטָאכיק-ןָאד עקנַאלש ,עכיוה ַא ךיז טיירד ,ןסירעגּפָא לייט
 ,סעברָאט-ןגיוא ענעלָאװשעגנָא ,עליוה יד ןיא ןלַאפרַאפ ףיט ןענייז ןגיוא

 -לַאג ַא ןופ םינמיס -- ,ךעלרעבעליטיוה עטעװעטרַאהרַאפ טימ טצעזַאב
 ךָאנ טלקנוטרַאפ דרָאב עיורג עגיכעטש עגיגָאט-יירד ַא .רעבעל רעט'מס'רַאפ
 .רעדלעפ-ןקַאב ענערָאװעג:-גירעבַאלש ענייז ןופ ברַאפ עגישַא-לקנוט יד רעמ

 ןַא -- ,םרָאפ עטסעפ ריא ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,עגיצנייא יד זיא זָאנ יד רָאנ
 רעצנַאג ריא ןיא יז טקוק גיטרַאלבָאנש .עטרילעדָאמסיוא ןַא ,עגידרעלדָא
 .רעביא עטיהרַאפ-טוג עגיצנייא סָאד ,טייקגיניזטסואווַאב ?רעווָארָאנָאה;
 יד רעמ ךָאנ ןגיטסעפַאב סע ...םינּפ םענערָאװעג-בורח םעד ןופ ץכעביילב

 ןוא טיירדעג .ןרונש-סעצנָאװ עיורג-ץרַאװש עסיורג יד זָאנ רעד ןופ תובישח
 ייוצ .רעיוא זיב רעיוא ןופ ןציּפש ערעייז טימ ייז ןעגנַאלרעד ,טלטרעצעג

 ףיט ןרעטש-טעמרַאּפ ןטסנרע ןסיורג ןייז ןופ ןיירַא ךיז ןדיינש רעדלעפ עליוה
 ןופ גידנענייש ,לקנוט גונעג ךָאנ ןענייז רָאה יד ,ןברַאש ןכייר-רָאה םעד ןיא

 רעביא ןזָאלעגרעבירַא ,ןגָארק-דמעהטכַאנ רעד .,עדַאמָאּפ רעטרימשַאב-שירפ
 ,זלַאה ןכיוה םעד ּפָא ךייוו טגידנור ,ןַאּפושז ןטלּפענקעגוצ ןצנַאגניא-טשינ םעד
 ווירב ַא טסיופ ןגיכָאנק ןייז ןיא טענק ןוא טירט עגנערטש טימ רע טנַאּפש ױזַא

 .ןקור ןייז רעטניה
 ןכלעוו ףיוא --- ,סוטיט גָאדלוב רעגידנצילב-לעג רעגירילָאק-סקופ רעד

 עלַא ףיוא טגיל -- ,עכידש ענעטלָאשרַאפ ַא זיא סע זַא ,ןגָאז םירעוּפ יד
 ןיא טבעוועגנייא זיא סָאװ ,ברעה-ןעילימַאפ םעד ייב ןגיוצעגסיוא סעּפַאל ריפ
 רעכעלזָאנ עטכייפ ,עטלעטשעגנָא טימ .ןוויוא-רעייפ םעד רַאפ לטנעוו-ןילעבָאג
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 -ַאב יד טכַאװ ןוא טכרָאה ,רע טקוק ,ןגיוא עטערומשזעגנייא ענייז טימ ןוא

 ...רַאה ןייז ןופ ןעגנוגעוו
 -רַאפ ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא עילָאּפָאט ןופ ץירּפ רעד

 -נַארפ ןופ רעגנעהנָא ןַא ןעוועג זיא רע .,סרוקיּפַא ןַא ,"קיטערעה, ַא סנטייצ

 רעד ןופ טרעטסײגַאב קרַאטש ןעוועג זיא ,רעטלָאװ רעקנעדיירפ ןשיזיוצ
 ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ, ןופ ןטלַאהעג טָאה .,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ
 .ןָאעלָאּפַאנ רעסייק ןסיורג ןיא טביולגעג טסעפ טָאה רע .?טייקכעלרעדירב

 ןופ טגָאיעג טָאה רע .גנורערַאפ עשירענידנצעג ַא טליפעג טָאה רע ןכלעוו וצ

 ןבָאה עקַאט םעד ןופ) ןעגנַאגעג טשינ ךריק ןיא לָאמנייק זיא ,חלג םעד ךיז

 ,םיפשכמ ןוא םידש טימ ןעגנודניברַאפ ענייז ןגעוו ןעגנַאלק יד ןעמונעג ךיז
 וצ ןפלָאהעגטימ גיצניוו-טשינ ןעגנַאלק עכלעזַא ,בגא ,ןבָאה םיחלג יד ןוא

 יו ,ןכַאז עטוג עלַא יד רעבָא ,(קלָאפ ןגידנסיוומוא םעד ןשיװצ ןטײרּפשרַאפ

 רעד, ,*עיצולָאװער; ,"טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ, ,*רעטלָאװ
 דנַאל ןגייא ןייז וצ תוכייש םוש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ,"רעסייק רעסיורג
 רע עכלעוו רעביא ,ןדיא יד ןוא םירעיוּפ יד -- ,הביבס רענעגייא ןייז וצ ןוא
 ןטלַאהעג רע טָאה דנַאל ןגייא ןייז .ןקעטש ַא ןוא טור ַא טימ טשרעהעג טָאה
 סע .תומהב עדליוו ףיוא ךיז ןטלַאה סע ןכלעוו ןיא ,לַאטש-ריזח ןימ ַא רַאפ

 ענייז ןוא .עּפָאריײא ןופ לייט ַא יו ןרעוו וצ טלדנַאהַאב טרעוו טשינ ךָאנ זיא

 יַאב עגיד'לפש ,עגידנסיוומוא רַאפ ןטלַאהעג רע טָאה ןשטנעמטימ עגימורַא
 טשינ רָאג ןלעװ ןוא טייהיירפ רַאפ ףייר טשינ ךָאנ ןענייז עכלעוו ,ןשינעפעש

 ,ןייגוצמוא ריא טימ ױזַא יו ןסיוו
 ןטלַאהעג םיא טָאה רע .טעדלודעג זיא סע יװ ךָאנ רע טָאה דיא םעד

 זיא סע .ןייגַאב טשינ םיא ןָא ךיז ןָאק ןעמ סָאװ ,גייצקרעוו ךעלצונ ַא רַאפ

 ןייז טימ ךיז ןריזומַא ,ןליּפשרַאפ וצ םיא טימ ךיז לָאמַא טנַאסערעטניא ךיוא

 םעד לָאמַא טוג זיא סע ןכלעוו ףיוא ,עיטסעב עגולק ַא זיא רע .טייקערטיכ
 ַא רַאפ ןטלַאהעג ,טעטכַארַאפ רע טָאה רעיוּפ םעד רעבָא ,ןציירוצנָא טנוה

 רָאנ יו ,ןריגער טשינ שרעדנַא ןָאק ןעמ רעכלעוו רעביא ,המהב עגיסיפ-ייווצ
 טָאירטַאּפ ןסייה ַא רַאפ טכַארטַאב ךיז טָאה רע שטָאכ ןוא .ןקעטש ןטימ

 פעדנואוורַאפ וליפַא גיצּפייל ייב ,תומחלמ רָאּפ ַא ןיא ןליױּפ רַאפ ךיז ןגָאלשעג
 וא) ןירַא רעייפ ןיא ןייג וצ ןעוועג טיירג רע זיא ןלױוּפ רַאפ ןוא ,ןרָאװעג

 -- טײקשיטָאירטַאּפ ןייז ןופ ןעמונעג ךיז טָאה טײקטרעדנוזעגּפָא ןייז עקַאט

 עיצסיוא טנָאקעג טשינ *דנַאלרעטָאפא ףירגַאב םעד ןפוא-ןיאב רעבָא רע טָאה
 וענעגייא ןייז ץוח ,ןרעדנַא ןַא ןקעדַאב ,ןעמעננײרַא ךיוא לָאז רע זַא ,רעטיירב
 ווכייש ַא רַאפ סָאװ .(ץירּפ) ץישטכַאלש רעד ,ךיא ןיב סָאד ,ןליוּפ , .סַאלק
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 ףירגַאב ןייז ןעוועג זיא סָאד -- *? דיא רעד רעדָא רעױּפ רעד טימרעד טָאה

 ,דנַאלרעטָאפ ןגעוו

 -רַאפ יד ןעזעג רע טָאה ,ןענַאעלָאּפַאנ ןיא ,רעסייק ןסיורג םעד ןיא

 רעסייק םעד ןיא טָאה רע .לַאעדיא ןייז ןופ רעגערט םעד ןוא גנורעּפרעק
 .טייהשטנעמ רעד ןופ רעגנערב-העושי םעד ,עּפָאריײא ןופ רעטער םעד ןעזעג
 יד ןופ ײנַאריט רעד ןופ תומחלמ:זיילסיוא יוװ טכַארטַאב רע טָאה תומחלמ ענייז

 רַאפ ייז ןגעג טפמעקעג ןבָאה םיצירּפ יד סָאװ ,תוכולמ ןוא ןטשריפ עניילק

 גנוכעלקריוורַאפ יד ןעזעג תונוחצנ סרעסייק םעד ןיא טָאה רע .סעיגעליווירּפ
 -- ,דנַאלרעטָאפ ןייא ךרוד רעקלעפ עלַא ןופ גנורעדירברַאפ יד ,םולח ןייז ןופ;
 .רעשינָאעלָאּפַאנ רעד ןופ---,טכַאמ ןייא ןופ טריגער ןוא ,ךיירקנַארפ עיירפ סָאד

 ףיוא ,דנַאטש ןייז ףיוא ,םיא ףיוא ןלַאפעג ךיוא זיא רעסייק ןופ עירָאלג יד
 ,קיטילָאּפ ןופ ןינע ןַא ןייז וצ םיא ייב טרעהעגפיוא טָאה רעסייק רעד .טייצ ןייז

 ןדנוברַאפ טליפעג ךיז טָאה רע .ךַאז עכעלנעזרעּפ ענעגייא ןַא ןרָאװעג זיא רע

 וו ײזַא .רענעגייא ןייז ןעוועג ךיוא זיא ןוחצנ רעדעי .םישעמ ענייז עלַא טימ

 ריא ןָא ךיז רע טָאה ,ןלױּפ ןיא ןזיװַאב רָאנ ךיז טָאה ײמרַא עשינָאעלָאּפַאנ יד
 ,ןריטשומסיוא ףרָאד ןייז ןופ סעּפָאלכ עקרַאטש טזָאלעג טָאה רע .ןסָאלשעגנָא

 ךוא ןײרַא טנעה יד ןיא ןסקיב ייז ןבעגעג טָאה ,ןרידנומ ןיא ייז ןפרַאװנײרַא
 ןרעלקוצפיוא ייז ימ יד ךיז ןבעגעג טשינ רעבָא ,ץיּפש ןיא ךיז טלעטשעג

 ןייז טשינ םירעיוּפ יד ןענייז .ןגָאלש ךיז ןפרַאד ייז סָאװ רַאפ ןוא ןעמעוו רַאפ

 ? ךיז טסולג םיא סָאװ ,ןָאט ןָאק רע עכלעוו טימ ,םוטנגייא

 ןיק ןעמוקעג ןענייז ןסור יד ןעוו ,הלּפמ סנָאעלָאּפַאנ ךָאנ ,ךעלדנע

 -פיוא ןוא רעסייק ןסיורג ןָא ןסעגרַאפ לָאמַאפיוא ןבָאה סענַאּפ יד ןוא ,עשרַאוו

 -קירוצ ץירּפ רעד ךיז טָאה ,רעיײרפַאב ַא רַאפ רעדנַאסקעלַא רַאצ םעד ןעמונעג
 ,ןעז טלָאװעג טשינ םענייק טָאה ןוא ,טוג ןייז ףיוא ,סָאלש ןייז ןיא ןגיוצעג

 וליפַא ,ןעמוקקירוצ לָאז ןָאעלַאּפַאנ רעסייק רעד זַא ,טרַאװעג ץלַא טָאה רע

 -,טס לזניא ןפיוא גנוקישרַאפ ןייז ךָאנ ,ָאלרעטָאװ ייב הלּפמ סנָאעלָאּפַאנ ךָאנ

 רעדיוו ךיז לָאז עזעילעסרַאמ יד זַא ,טרַאוװעג יקסווָאדיװ ןַאּפ טָאה ,ַאנעלעה
 ןטעפַאטש ןקישסױרַא רע טגעלפ לָאמלייט .,דלַאװ ןיא ןרעהרעד לָאמַאטימ
 טירטסופ יד ןופ ףיוא טשינ טגייטש ביוטש ַא יצ ,ןקוקכָאנ ןגעוו יד רעביא

 ,ןעמוקעגקירוצ טשינ זיא רעסייק רעד זַא ,רעטעּפש ...תולייח סרעסייק ןופ
 -לעב ןיא .(סור) לַאקסָאמ ןטימ טכַאמעג םולש עשרַאװ ןיא סענַאּפ יד ןבָאה
 סענַאּפ יד ןוא ,ןיטנַאטסנָאק טשריפסיורג רעשיסור רעד טציא טציז רעדעוו
 גרוברעטעּפ ןייק ייז ןקיש רעדניק ערעייז .ןענעפנח ןייא ןיא םיא ןטלַאה

 *לַאקסָאמ, םעד ןפלעה ,ײמרַא רעשיסור רעד ןיא ןיירַא וליפַא ןטערט ,ןענרעל
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 ךיז טליּפשרַאפ טנגוי רעשיליוּפ רעד ןופ לייט ַא .זַאקװַאק ץנַאג ןעמעננייא

 "עג ןרעוו ןרעציפָא עשינָאעלָאּפַאנ יד .ןדיא יד ןגָאלש ייז ןוא ,ןסַאג יד ןיא
 -רַאפ רעמ לָאמַא-סָאװ טרעװ דנַאל סָאד ,ןבירטרַאפ ,טרעטייוורעד ,ט'פדור
 ,ןעילוה ןייא ןיא ןטלַאה םיצירּפ יד ,עטכַאילש יד ןוא ,ןסור יד ןופ ןעקנורט

 *! ךעטנוא-טייג ןליוּפ; .ןעוװַארּפ רעלעב
 .ןשטנעמ ןופ טרעטייוורעד רעמ לָאמַא-סָאװ יקסווָאדיװ ןַאּפ רעד ךיז טָאה

 ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא רע זַא .טקנערקעג ןוא טרעטיברַאפ ןעוועג זיא רע
 סָאװ ,םעד בילוצ ךיז ןגירקמורַא ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ,םינכש טימ

 יֵנָא םיא ןעמ טָאה .ןסור יד טימ ,*לַאקסָאמ, ןטימ טכַאמעג-םולש טָאה ןעמ
 .עיטַאּפַא ןַא ןיא ןלַאפעגניירַא רעמ לָאמַא-סָאװ זיא רע ןוא ,ןדיימסיוא ןביוהעג

 טלָאזעג טָאה טוג סָאד סָאװ ,ןעניזוק יד .ןפַאשעג טשינ רע טָאה החּפשמ ןייק

 רענעדלָאג , רעד וצ טרעהעג ןבָאה ,טיוט ןייז ךָאנ טנעה ערעייז ןיא ןלַאפנײרַא
 סָאװ ,רעלעב ףיוא ןעילוה ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז .עשרַאװ ןיא "טנגוי
 ךיז לָאז טנגוי יד ידכ ,טנדרָאעגנייא טָאה רעדעװלעב ןופ ףיוה רעשיסור רעד

 -רַאפ ךיז טָאה רע .ןבירטרַאפ ךיוא החּפשמ ענעגייא ןייז רע טָאה ;ןסעגרַאפ
 רע .ךיז וצ ןזָאלעגוצ טשינ םענייק ןוא גנַאל-םישדח ןוא ןכָאװ ףיוא ןסָאלש
 "צג טָאה רע ?סָאװ וצ ?ןעמעוװ רַאפ .ןבעל ןרַאפ ןיז ןדעי ןריולרַאפ טָאה
 טכַאניב .ךיז טימ סָאלש סָאד ןענערברַאפ וצ ,דרָאמטסבלעז ןגעוו טכַארט
 ןפָאלשוצנייא טַאהעג ארומ טָאה רע ,תומולח עטכעלש טגינייּפעג םיא ןבָאה

 ןיא טכַאנ עצנַאג ַא טזָאלעג ,ןפָאלשעג טשינ ןצנַאגניא ןיוש רע זיא רעטעּפש
 ,לעפַאב ןייז ףיוא ןטרַאװ ןוא ןציז טזומעג טָאה ײקַאל ןייז .ןענערב טכיל סָאלש

 גנורעדנואוורַאפ ןוא גנוניוטשרעד ןפורעגסיורַא טָאה ךיז ןריפפיוא דמערפ ןייז
 ןבָאה ףרָאד ןגייא ןייז ןופ םירעױוּפ עגידנסיוומוא יד ייב ןוא .םינכש יד ייב

 רעד ןופ קנואוואוצ ןגולק םעד טימ ,םיא ןגעוו ןטײרּפשרַאפ ןביוהעגנָא ךיז

 ...תוחור ןוא םידש ןגעוו תוישעמ ,ךריק
 ןייז ןיא םירָאװ .גנוריפפיוא ענדָאמ ןייז ןבעגעג טָאה וצרעד דנורג םעד

 ,סערעל עמייהעג ײלרעלַא ןיא ךיז טזָאלעגנײרַא ץירּפ רעד טָאה טײקמַאזנייא

 ענעדיישרַאפ ןענופעג ךיז ןבָאה סָאלש ןיא .עימעכלַא ןיא ןוא קיטסילַאבַאק ןיא
 רעשינעילַאטיא רעד ןיא טרידוטש טָאה רעכלעוו ,עדייז ןייז סָאװ ,םירישכמ
 עימעכלַא ןביירט וצ ידכ ,ךיז טימ ףרָאד ןיא טכַארבעגטימ טָאה ,ַאודַאּפ טָאטש
 -- ,ןטנעמורטסניא עכלעזַא ערעדנַא ךָאנ ןעוועג ןענייז סע .עיגָאלָארטסַא ןוא
 דנַאלָאה ןופ שזַא לָאמַא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,וויטקַאּפש רעשימָאנָארטסַא ןַא

 קעטָאילביב רעד ןיא .ןצונַאב טפָא םיא טגעלפ ץירּפ רעד סָאװ ןוא טּפעלשעג
 -ָארעה טימ רעכיב ,רעכיב עשיניײטַאל עטלַא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאלש ןופ
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 -סיוא עשימָאנָארטסַא טימ ,תויתוא עטנַאקַאבמוא טימ ,סנכייצ עשיפילג
 ןעגנורעלקרעד עשיטסילַאבַאק ,"ןעלקיציטנַא ןוא ןעלקיצ, טימ ,ןעגנונעכער
 ץירּפ רעד טָאה טײקמַאזנייא ןייז ןיא .ןכַאז עכעלנע ןוא תוריפס ןעצ יד טימ
 -ירעּפסקע עשימעכלַא סנדייז םעד טײנַאב טָאה רע .ייז ןיא ךיז טזָאלעגנירַא
 ַא סור ןטימ ןבָאה וצ טלעג גונעג ידכ ,דמַאז ןופ דלָאג ןפַאשַאב וצ ןטנעמ
 טכַאנייב טגעלפ רע .ןבייהוצנָא ןלױוּפ ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ המחלמ עיינ
 ןרעוו טסואימרַאפ רעבָא םיא סע טגעלפ דלַאב .ןרידוטש רעכיב יד ןיא
 עשינלטב ןיא ןײרַא ךיז טזָאל רע סָאװ ,ןפרַאװרָאפ לָאמסנעד ךיז רע טגעלפ
 ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא .רעטיג יד ןופ גנוריפ יד טגיסעלכַאנרַאפ ןוא ןכַאז עטלַא
 ןרעדָאפ ,םָאנָאקע םעד ךָאנ ןקיש ,ףָאלש ַא ןופ יוװ ןּפַאכפיױא ךיז רע טגעלפ
 ,טכַאדעגסיױא םיא ךיז טָאה סע .םינינע ענעגעלרַאפ רַאפ ןובשחו-ןיד םיא ןופ
 םיא טלָאצַאב ,דיא רעד ,רעמשטערק רעד :;םיא טעבנגַאב םָאנָאקע רעד זַא
 ףיוא ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,ןגעוו יד סיוא טשינ טלַאה ןוא סעטַאר יד טשינ
 רעד ןופ סױרַא ךיז ןכַאמ ןוא ךיז ןליופ םירעױּפ יד זַא ;ןטכירוצסיוא ךיז
 ןכעלקערש ןיא ןלַאפנײרַא רע טגעלפ ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא ...ענזישטשנַאּפ
 ,לטב"רבוע ןַא רַאפ ןיוש םיא טלַאה ןעמ .,ןקור ןייז רעטניה טייג ןעמ .סעכ
 ,ךָאנ טבעל עילָאּפָאט ןופ ץירּפ רעד זַא ,טעטירָאטיױא ןייז ןזייוװַאב וצ ידכ זיא

 דיא םעד ףיוא טנוה םעד ,ןגָאלשעג טורציּפש ןטימ םָאנָאקע םעד רע טָאה
 ןביוהעגפיוא ךיז טָאה הללי ַא .ןסיימש טזָאלעג םירעיוּפ יד ןוא טציירעגנָא
 רעדיוו טָאה ץירּפ רעד זיב .טרעטיצעג ןבָאה גנוי ןוא טלַא .ףרָאד ןצנַאג ןיא
 קירוצ זיא ןוא ? ןעוו-ךָאנ ןוא סָאװ-ךָאנ : ךיז טגערפעג ,טזָאלעגכָאנ טנעה יד
 ...עיטַאּפָא ןייז ןיא ןלַאפעגנײרַא

 טרעקלעפַאב ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןוא ץירּפ םעד ןשיװצ טָאה ױזַא
 ןטלָאװ סָאד יװ ,ןפַאשעג ךיז טנורגּפָא רערעפיט ַא רעמ ץלַא ,רעטיג ענייז
 רעד זיא םירעיוּפ יד ייב .ןטענַאלּפ ענעדיישרַאפ ייווצ ןופ ןשטנעמ ןעוועג
 ייב ןעגנַאפעג טציז סָאװ ,טָאג רעכעלקילגמוא רענעטלָאשרַאפ ַא ןעוועג ץירּפ
 ןעזעג ןבָאה ייז זַא .סָאלש םענעגייא ןיא םידש ןוא םינָאלווייט ,םיפשכמ יד
 סעכ רעד זַא ...טמלצעג ךיז ייז ןבָאה ,סָאלש ןופ ןעמיוק ןופ ןײגסױרַא ךיור
 טזָאלעג םירעוּפ ףרָאד עצנַאג סָאד טָאה רע ןוא ,ןלַאפַאב הררש םעד זיא
 ,ץירּפ ןופ דלוש יד טשינ זיא סָאד זַא ,טביולנעג עלַא יז ןבָאה ,ןסיימשסיוא
 ןוא .ױזַא לווייט רעד םיא טנרעל סָאד .רעטוג ַא ןתמא רעד ןיא זיא רעכלעוו
 -ַאב ץירּפ םעד לָאז רע ,ןטעבעג טָאג ןוא םיא ףיוא טַאהעג תונמחר ןבָאה יז
 ייז ...טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעמונעג םיא טָאה עכלעוו ,עכידש רעד ןופ ןעיירפ
 טימ ןפָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקילגמוא עלַא ןבירשעגוצ ץירּפ םעד רעבָא ןבָאה
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 ןעמוקעגמיײהַא ןענייז יק יד ןעוו .תומהב ערעייז טימ ,רעדניק ערעייז טימ יז

 שרעדנַא סָאד סנייא םירעוּפ ןבָאה ,ןבעגעג טשינ ךלימ ןייק ןבָאה ןוא דלעפ ןופ
 טימ ,סרעטייא ענעגיוזעגסיוא יד ףיוא ןזיוװעגנָא ,טקוקעגנָא ןגייוושליטש ןיא
 ...ןקלָאמעגסיױא יק יד תופשכמ סצירּפ םעד ןבָאה סָאד זַא ,קנואוו םעד

 רע .םיא ףיוא טדער ןעמ סָאװ ,ןרעה ,ךיז טייטשרַאפ ,טגעלפ ץירּפ רעד
 טָאה רע ,טרעקרַאפ .ןדנעװאוצּפָא ןעגנַאלק יד ןָאטעג טשינרָאג רעבָא טָאה
 ןעזעג רָאנ טָאה ץירּפ רעד .ךיז ןריפפיוא ןייז ךרוד טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ ייז

 רַאפ רעגירעדינ טליפעג ,דנַאטש ןוא רָאנָאה ןייז רַאפ גנוגידיילַאב ַא ייז ןיא
 א וצ ןעמוק וצ ןענַאטרעטנוא ענייז טימ דעדָא ןענעקײלוצּפָא ייז דובכ ןייז

 ןצנַאג ןטימ ןוא ןלַאפנײרַא סעכ ןיא רעמכָאנ טגעלפ רע .גנוגידנעטשרַאפ
 זיא רע זַא ,ףרָאד ןופ חלג םעד טגידלושַאב טָאה רע .גירק ןיא ןבעל ףרָאד
 .ןעוועג תמא עקַאט זיא סע סָאװ ,ןעגנַאלק עטכעלש ןופ רעטײרּפשרַאפ רעד

 זַא .ףרָאד ןופ חלג םעד ןבײרטוצסיױרַא ןלױפַאב לָאמַא וליפַא טָאה רע ןוא

 טניה ענייז ןופ טזָאלעג םיא רע טָאה ,טגלָאפעג טשינ םיא טָאה סיטלָאס רעד
 ,טעשַארטסעג ,טגָאיעג דעדלעפ יד ןופ רע טָאה תומהב סחלג םעד .ןסייבעצ
 רעבָא טָאה רע .ןגָאירַאפ טניה יד טימ ףרָאד ןופ ןצנַאגניא םיא טעװ רע זַא
 טנָאקעג ,םירעיוּפ יד ,ןענַאטרעטנוא עכעלקילגמוא ענייז וצ רָאנ סעכ ןצנַאג ןייז
 ןָאט טנָאקעג טשינרָאג רע טָאה חלג ןגעג ; ןזָאלסיוא

 ןיא טגידיײלַאב גיטולב ,עיציבמַא ןייז ןיא ןסיברַאפ ןוא טקנערקעג ױזַא
 ענייז ןופ טזָאלרַאפ ,םינכש ענייז ןופ תוליכר טימ טלגנירעגמורַא ,רָאנָאה ןייז

 קערש גידנטיײרּפש ,טיוט ןייז ףיוא טרַאוװעגסיוא ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ענעגייא
 טרילָאזיא רעמ ךיז לָאמַא-סָאװ ץירּפ רעד טָאה --- ,ךיז םורַא ןטסגנַא ןוא

 רימ ןכלעוו ןיא ,דמעמ םעד ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע זיב ,טלעוו רעד ןופ

 ןטימ ןיא ןפור דיא םעד טקישעג גנולצולּפ טָאה רע ןעוו ,טנייה םיא ןעניפעג
 סנטצעל טָאה ץירּפ רעד לייוו ,ןעוועג טייהנטלעז ַא סנטצעל זיא סָאװ ,גָאט
 ..טזָאלעגוצ טשינ ךיז וצ םענייק



 3 לטיּפַאק

 קלָאפ םוצ ךיז טרעטנעענרעד יקסווָאדיװ ןַאּפ

 רע טָאה ,קרַאּפ-סָאלש ןופ רעיוט םוצ ןעמוקעגנָא זיא רעטכַאּפ רעד זַא
 טָאה רע ...םעטָא טּפעשעגנָא ןוא ךיז טלעטשעגּפָא ,ןטלַאהעגנייא טירט ענייז
 סָאד טנפעעגפיוא ןוחטב סטָאג ףיוא ןוא ,ןבעגעג ץפיז ןגידנטעב ,ןפיט ַא
 ךיז רע טָאה ,ץַאלּפ-רָאפנײרַא ןרַאפ ןעמוקעגנָא זיא רע זַא .קרַאּפ ןופ לריט
 ןוא םישוח עלַא ענייז ,ןרָאװעג טלצנורעג זיא טוה ןייז ,טלעטשעגּפָא רעדיוו
 רעזעוורענ רעטפרַאשרַאפ ןיא טכַארבעג ,טריזיליבָאמ ןעוועג ןענייז םירבא
 טשינ ןבָאה ןּפיל ענייז .רַאפעג ןופ טסגנַא רעד ךרוד ןפורעגסױרַא ,טייקטיירג
 םיא ךיז טָאה סע *!רימ ףלעה ,למיה ןיא עטַאט, :ןעמורב וצ טרעהעגפיוא
 ,עסַאנ טימ ,סעקסיּפ עגימרָאפ-ןדיישרַאפ טימ טניה רעטנזיוט זַא ,טכַאדעג
 רעכעל עלַא ןופ סױרַא ןעשטרַאטס ןייצ עסייוו עפרַאש ןוא סערדזָאנ עגיפינש
 -עטלעהַאב ןופ םיא ףיוא ןרעיול ייז .זיוה ןסייוו ןטיירב םעד ןופ ןעלקניוו ןוא
 ןעוועג טגנערטשעגנָא רעיוא ןייז ןוא גיוא ןייז זיא ןטסרעמ םוצ .סױרַא ןשינ
 ריט רענרעזעלג רעד וצ ףױרַא ןריפ סָאװ ,ּפערט ענלמרימ עסייוו יד ףיוא
 -ןַא טשינ םיא לָאז ןטרָאד ןופ -- ,סָאלש ןסייוו םעד ןיא גנַאגניירה םעד ןיפ
 ..סוטיט טנוה םעד ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ןיילַא תומה-ךאלמ רעד ןעמוקנגעק
 טנזיוט ענייז עלַא טימ רע טָאה ,ןגיוא טנזיוט טגָאמרַאפ תומה-ךאלמ רעד ןעוו
 טנזיוט טגָאמרַאפ רעבָא טָאה דיא רעד .דיא םעד ףיוא טקוקעג טציא ןגיוא
 טגנערטשעגנָא רע טָאה עלַא יד ןוא ,רעהעג ןייא ןוא טנזיוט ,גיוא ןייא ןוא
 ...םיא וצ טקוקעג טָאה תומה-ךאלמ רעד ןענַאװ ןופ ,ריט רענרעזעלג רעד םורַא

 טציא .ןקָארשעג ױזַא רעמשטערק רעד ףלָאװ-המלש ךיז טָאה םניחב רָאנ
 רעגיליווטוג ַא ,טרעקרַאפ ,רָאנ ,רַאפעג ןייק טָארדעג טשינ ףיוה ןופ םיא טָאה
 ןַא דיא ןטימ ךיז ידכ ,םיא ךָאנ טקישעג טָאה ץירּפ רעד םירָאװ .אבה"ךורב
 ,קלָאפ סָאד ןעניוועג וצ ױזַא יו ןטלַאה הצע

 רעד וצ טמיטשַאב טָאה ,יקסווָאדיװ ןַאּפ ץישטכַאילש רעד ,ץירּפ רעד
 זיא טָאטש רעד ןופ :ױזַא ןעוועג זיא השעמ יד .קלָאפ םוצ ךיז ןרעטנעענ
 ןטלַא ןַא ןופ טקישעגוצ ,ווירב ַא ןעגנַאגרעד געוו ןעמייהעג ַא ףיוא םיא וצ
 ןעייטש םישעמ עסיורג ,ןייז טיירג לָאז ץירּפ רעד זַא ,דַארעמַאק ןשינַאעלָאּפַאג
 טפַאשלעזעג עשילוּפ יד .עשרַאװ ןיא ןטסערַא עסיורג רָאפ ןעמוק סע .רָאפ
 עיצולָאװער יד ...ףָאלש ןגנַאל ריא ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז ףוס-לכ-ףוס טָאה
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 רעשילױּפ רעד סיוטש ןסיורג ַא ןבעגעג טָאה זירַאּפ ןיא ןרָאי רעגיסיירד יד ןופ

 יד ןוא סעקנַאילוה עדליוו ןעװַארּפ וצ טרעהעגפיוא טָאה טנגוי יד ...טנגוי

 טלמַאז ץלַא ...ךיז טלמַאז טנגוי עגידנרידוטש יד ,טרעקרַאפ .ןגָאלש וצ ןדיא

 עשינָאעלָאּפַאנ עטלַא יד ..,ןביירטרַאפ וצ דנַאלרעטָאפ ןופ לַאקסָאמ םעד ךיז

 ,ןזייוו ןזומ יז ...ייר רעטשרע רעד ןיא ןייג ,דימת יװ ,טנייה ןזומ ןטסידרַאוװג

 וצ טמיטשַאב ןבָאה סענַאּפ עלַא ...טיוט טשינ ךָאנ זיא טסייג סנָאעלָאּפַאנ זַא

 ,ָאי .דיא ןוא רעױּפ ןטימ ךיז ןרעדירברַאפ וצ ,קלָאפ םוצ ךיז ןרעטנעענרעד

 זַא ,זעזעגנייא ףוס-לכ-ףוס ןבָאה םיצירּפ יד .ןעיצוצ ןעמ זומ דיא םעד ךיוא

 קלָאפ סָאד ןבָאה ייז סָאװ ,דנַאלרעטָאפ ןגעג דניז עסיורג ַא ןעגנַאגַאב ןענייז ייז

 קלָאפ םוצ ךיז לָאז ןעמ זַא ,טמיטשַאב יז ןבָאה טציא ןוא .טגיסעלכַאנרַאפ

 גיאייפ ןלָאז דיא רעד ןוא רעױּפ רעד זַא ,ןעיצרעד וצ סע ידכ ,ןרעטנעענרעד

 .רעגריב ַא ןופ עדרעוו יד ךיז ףיוא ןגָארט וצ ןייז

 רעשינָאעלָאּפַאנ רעטלַא רעד טקעוװרעד ךיז טָאה ןיקסווָאדיװ ןַאּפ ןיא

 ,טכַאדעג ךיז טָאה ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טיײּפמָארט רעד .טסייג

 ..."טייקכעלרעדירב ,טייהכיילג ,טייהיירפ , :ןרעיוא ענייז ןיא רעדיוו טזָאלב

 ַאזַא ץירּפ ןפיוא טכַאמעג ןבָאה ןשינעעשעג עגידנעייטשרָאפ יד ,לַאפ ןדעי ןיא

 ,ביוטש םעד ךיז ןופ ּפָארַא-טָאש ַא ןבעגעג לָאמַאטימ טָאה רע זַא ,קורדנייא

 רעד .גנורעדנוזּפָא ןופ ןרָאי עלַא יד ךרוד םיא ףיוא ןסקַאװעגנָא זיא סָאװ

 ןבעגעג לָאמ ןטצעל םוצ רעדיװ טָאה ןָאעלָאּפַאנ רעסייק ןסיורג םעד ןופ ץנַאלג

 ןרעטנעענרעד וצ ןעגנַאגעגנייא וליפַא זיא רע ןוא ,ןגיוא ענייז ןיא ףיוא-םַאלפ ַא

 .קלָאפ םוצ ךיז

 ןעמ -- ,טגָאזעג ךיז רע טָאה -- ,תועט ןיא ןרָאי עלַא יד טבעלעג ,ָאי;

 םיא ןוא קלָאפ םוצ טנַאה ַא ןקערטשסיוא זומ ןעמ ,ןגיזַאב ןיילַא ךיז ףרַאד

 *.רעגריב ַא ןרעוו וצ ןפלעה

 טשינ שרעדנַא רע טָאה רעױּפ םעד טימ ?סָאד ןעמ טוט ױזַא יו רעבָא

 -עגוצ ןעוועג רעכיג רע זיא דיא םוצ .טורציּפש ןטימ ןדייס ,ןדער טנָאקעג

 ךיז םיא טימ ןוא דיא םעד ךָאנ ןקיש וצ טמיטשַאב טָאה רע ןוא .טניואוו

 ןבָאה ,סעמלעש יד יװ ...ךיוא ןדיא יד :טכער ןבָאה יז ,ָאי ...ןסעומשכרוד

 ןענייז ןטַאלַאכ עגנַאל יד טימ !עגַארּפ ןיא רָאי ןט-1794 ןיא ןגָאלשעג ךיז יז

 -- לַאקסָאמ ןפיוא סרעסעמקַאה יד טימ רעבירג יד רעביא ןכָארקעג ייז

 ,סע טָאה טנוה ַא רַאפ ארומ ...טולב סייה ןבָאה ייז !עכלעזַא סעוורעשטש

 םירעױּפ יד ןלעוו ,ןייג טעװ דיא רעד זַא ןוא ..! סע טכירק רעייפ ןיא רָאנ

 טוט דיא רעד זַאק ,דיא ןפיוא גידנעטש ךיז ןקוקרַאפ םירעױוּפ יד ,ןעמוקטימ

 .ייז ןגָאז ,"גיטכיר סע זיא ,סע



 1ס7 י . רישא 'םיליהח רעד

 טוג דיא םעד ,סולשַאב ןקצעכַאילש ןייז טימ טנַאמעגּפָא ךיז ייב טָאה רע
 -רַאפ .ןציירוצנָא טשינ טנוה םעד םיא ףיוא לָאמ ןייא ןייק ןוא ןעמענוצפיוא

 -רעד ךיז וליפַא ,ךיז ןייגַאב וצ גידענג םיא טימ ןעימַאב ךיז טעו רע ,טרעק
 .יןָאט ץלַא רע טעװ דנַאלרעטָאפ ןרַאפ ! ןלַאפרַאפ .ןרעטנענ

 ייב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןדיא םעד ןופ קילבנָא ןזיולב םייב ןיוש רעבָא

 -עג ןוא ,טנַאה רעד ןיא קַאּפלוק םענרעטופ ןטימ ,לַאז ןגנַאל ןופ ריט רעד
 שיצירּפ ןייז םיא ןיא טקעוורעד ךיז טָאה ,הררש ןרַאפ ןקוב ןייא ןיא ךיז ןטלַאה

 -רעייפ סעסוטיט ןיא טמַאלפעגפיוא טָאה סָאװ ,לרעייפ סָאד יו טקנוּפ ,טולב
 םוצ טדנעוװעג ךיז טָאה טנוה רעד .ןעמוקניירַא סנדיא םעד ייב ןגיוא עגיד

 ,לעפַאב ַא ףיוא טרַאװעג ןוא ץירּפ
 ףיוא טנוה ןייז ןליופַאב ץירּפ רעד טָאה -- ...! סוטיט ,(ליטש) ַאוט-עט --

 ןוא לוטש-רעטָאפ ַא ףיוא טצעזעגקעווַא ךיז רע טָאה ןיײלַא ןוא ,שיזיוצנַארפ

 ,ןדיא םעד טכַארטַאב סנטייוורעדנופ

 שינעפרעדַאב עצנַאג יד טליפרעד טָאה ךיז ןקוב ןוא ךיז ןגייב סנדיא םעד
 ,ןדיא םעד ןופ טגנַאלרַאפ טָאה רָאנָאה רעשיצירּפ ןייז סָאװ ,גנורעדינרעד ןופ

 םיא וצ ןפורעגנָא ךיז טָאה ןוא םיא וצ דָאנג טימ ןרָאװעג לופ רע זיא

 : ךעלרעטָאפ
 ! עקמָאילש ,רעטנענ םוק --

 זיא ,געוו ןפיוא ךיז ןגיובעג ןוא טקובעג ,ןכָארקעג-בלַאה ,ןעגנַאגעג-בלַאה

 ןוא ,ןפרָאװעג ךיז טָאה רע עכלעוו רַאפ ,סיפ סצירּפ םוצ ןעמוקעגנָא דיא רעד
 ,ןשוק וצ טנַאה סצירּפ םעד ןכוז וצ ןביוהעגנָא

 ןעקמָאילש טּפַאלקעג גילעזטייל ץירּפ רעד טָאה -- !גונעג ,גונעג ,ונ --
 ! ףיוא ךיז ביוה -- .עציײלּפ רעד ןיא

 ןגידנריפמואירט טימ ןקור םעד טכיילגעגסיוא טָאה רעמשטערק רעד זַא
 יד טרעױדַאב יו טָאה סָאװ ,טנוה ןגידנעעזסיוא-גיטעמוא םעד ףיוא קילב

 ןייז טעשטרַאקעגנייא קירוצ ןוא גנוריפפיוא עשיצירּפ עטכעלש עגיטנייה
 / םעד טלָאװעג ץירּפ רעד טָאה ,סעּפַאל עטשרעדָאפ ייווצ יד ןשיווצ עדרָאמ

 :ןפורעגנָא םיא וצ ךיז טָאה רע ןוא ,עקסַאל ערעדנוזַאב ַא ןזייװַאב ןדיא

 ןזָאל ןזיוה עיינ רָאּפ ַא רָאנ טשינ רימ וטסעוװ ,עקמָאילש ,טציא ,ונ --

 ,ייברַאפ ןענייז ןטייצ עגירעיורט יד .ךיוא עטָאּפַאק ַא רָאנ ,ןעיינפיוא
 ! עקמָאילש

 -עילַאװ ַא ךיז לָאמַאכָאנ ,ןעוועג זיא רע יו סיורג ױזַא ,טָאה דיא רעד

 יז טָאה רע ןעוו ןוא .טנַאה סצירּפ םעד טכוזעג ןוא דרע רעד ףיוא ןבעגעג

 : סיפ ענייז טּפַאכעגמורַא רע טָאה ,ןענופעג טשינ
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 ןעוועג ךָאד זיא סע !טכירעגפיוא ךימ ךָאד טסָאה וד ,ןבעל-ץירּפ ---

 44! ךוליה ַאזַא ןיא םורַא טייג ץירּפ ןיימ יוװ ,ןרַאדנערַא ערעדנַא יד רַאפ דנַאש א
 וד ? ץירּפ ןייד טימ ןרַאדנערַא ערעדנַא יד רַאפ טמעשעג ךיז טסָאה וד ---

 ןזיוה רָאּפ ןייק טשינ בָאה ךיא זַא ,טניימעג וטסָאה סָאװ !ךרַאּפ רעשידיא
 ...? ןָאטוצנָא

 דיא רעד זיא -- !ןטיהּפָא טָאג לָאז ?סָאד טגָאז רעוו ,ןבעל-ץירּפ --

 עלופ טָאה ץירּפ ןיימ זַא ,טשינ ןעד סייוו ךיא --- .דיירק יוװ ןרָאװעג ךיילב
 ,..ןייטש ךעלדנער טימ סנטסַאק

 טָאה טולב שיצירּפ ןייז ,טרעהעג טשינ ןיוש םיא טָאה ץירּפ רעד רָאנ

 ןוא ךיז ןופ טרַאשעגּפָא ןדיא םעד טָאה רע .טכָאקעגפיוא םיא ןיא ןיוש ךיז

 ; ףור ַא ןבעגעג
 ! סוטיט ---
 ןייז טימ ןוא ףיוא-לעטש ַא ןבעגעג ךיז טנוה רעד טָאה טרעּפמעל ַא יו

 ,סיפ סצירּפ םוצ וצ זיא רע ןוא ,ןּפַאכ וצ טפול גידנשעה ןביױהעגנָא זָאנ רעטכייפ
 .ןפורעגסיוא רעכיילב ַא דיא רעד טָאה -- !ןמאנ ךלמ לא --

 וד יוװ גנַאל ױזַא ,ןָאט טשינרָאג ריד טעוװ רע .ארומ ןייק טשינ בָאה --
 םוצ ץירּפ רעד ךיז טדנעוו -- !סוטיט .טרָא ןופ ןריר טשינ ךיז טסעוו

 -ןײרַא לע ךיא זיב ,טרָא ןופ ןריר טשינ ךיז םיא זָאל --- .טנוה ןגידנשעה
 ןײגסױרַא ןעמונעג טָאה הררש רעד ןוא -- ! ןעמוק

 ,גידנשעה ,גנוצ רעטקעטשעגסױרַא ןַא טימ טלעטשעג ךיז טָאה טנוה רעד

 ,דיא ןגידנעינק םעד ןגעקנַא

 תונמחר בָאה !ןסעפיוא ךימ טעוו רע ,ארומ בָאה ךיא ,ןבעל-ץירּפ --
 ! רעדניק ןוא בייוו ןיימ ףיוא

 טשינרָאג ריד טעװ רע .טגָאזעג ריד ךיא בָאה ,ארומ ןייק טשינ בָאה --
 ַא יװ ןעגנילשנייא ךיד טעװ רע םירָאװ ,טרָא ןופ טשינ ךיז ריר רָאנ .ןָאט

 ...! לגוק ןשידיא
 ןוא ןרעדנַא םעד רעביאנגעג סנייא ןענַאטשעג ןענייז טנוה ןוא שטנעמ

 רַאפ זיא סָאװ ,םינּפ סנדיא םעד .ןײרַא ןגיוא יד ןיא טקוקעגנָא ךיז ןבָאה

 ןייק .טרענייטשרַאפ יוװ ןעזעגסיוא טָאה ,ןעוועג יולב ךעלריטַאנמוא טייקכיילב
 עגיצנַאלג-ץרַאװש יד וליפַא .םיִנּפ ןיא טגעװַאב טשינ ךיז טָאה לקסומ םוש

 ןגעלעג זיא ןגיוא ענייז ןיא ,ןבילבעג ףייטש-טיוט ןענייז דרָאב ןייז ןיפ רָאה
 ןעמונעגקעװַא טשינ עדנוקעס ןייא ףיוא טָאה רע .ןנימ-רב ַא ןופ ץנַאלגּפָא רעד

 ,טּפַאלקעג גידנרעטיצ ןבָאה ןּפיל עטכיילבעגסיוא ענייז ןוא ,טנוה ןופ גיוא ןייז
 טנוה רעד *!רימ ףלעה ,למיה ןיא עטַאט, --- : ןייצ עטפייטשרַאפ ענייז יז
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 טרעהעגפיוא טשינ טָאה ,סיפ עגיכָאנק ענייז ףיוא קרַאטש ןוא ףייטש ,םיא ןגעג

 טצרַאטשעגסױרַא טָאה רע ,ןגיטשעג גרַאב ַא ףיוא טלָאװ רע יוװ ױזַא ,ןעשעה וצ
 רעשהיח טימ ןבָאה ןגיוא עשיטניה יד ןוא ,סױרַא ליומ ןופ טייוו גנוצ יד

 ןענייז יױזַא .ייז ןופ ןלַאפעג ןענייז ןלַארטש-רָאפסָאפ ,ןטכיולעג טייקטציירעג

 .ןרעדנַא ןגעג סנייא ןענַאטשעג היח ןוא שטנעמ

 יד יװ ,טליפעג טשינ טָאה רע .טייצ יד טקרעמַאב טשינ טָאה דיא רעד

 רעד ןוא דמעה סָאד זַא ,טליפעג רָאנ טָאה רע .םיא רעטנוא ךיז ןדיינש סיפ

 -עצ ןרעוו ,ץירּפ םעד דובכל ןָאטעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןַאטּפַאק רעגידתבש
 סע .בייל םענעדָאבעג ןטסגנַא ןיא ןייז וצ וצ ךיז ןּפעלק ןוא ןענירעצ ,ןסָאג

 ,גנַאל-ןבעל ץנַאג ןייז ןייטש ןיוש רע טעװ ױזַא זַא ,טכַאדעג ןדיא םעד ךיז טָאה

 יו ,טרעהרעד רע טָאה גנולצולּפ .ןזיילסיוא םיא ןוא ןעמוק טעוװ חישמ זיב
 .טירט עטסעפ עגָאלדָאּפ רעד ןָא טּפַאלקעג ןבָאה סעּפע ,םיא רעטניה טייג ןעמ

 ןסקַאװעגסיױא זיא ץירּפ רעד זיב -- ןקוקוצמוא ךיז טַאהעג ארומ טָאה רע

 ענרעדעל טימ ,רעציפָא ןשינָאעלָאּפַאנ ַא ןופ םרָאפינוא ןַא ןיא ןגיוא ענייז רַאפ

 עגיצנַאלג ןיא ,ןרונש טימ סעפילש עטיירב ,ןסַאּפמַאל עסייוו עטריקנַאלב

 טָאה רע ןוא .,ּפָאק ןפיוא רעלדָא ןסייוו ןסיורג ַא טימ טוה ןכיוה ַא ןיא ,לוויטש

 :לעפַאב ןשירעטילימ ַא טימ ןָאטעג ףור ַא
 ! ףיוא ךיז ביוה --

 ָאד ,ץירּפ ןפיוא ָאד טקוקעג ןגיוא עגיצנַאלג-ץילב טימ טָאה דיא רעד
 -סיוא לעפַאב סנעמעוו ,טסואוועג טשינ טָאה ןוא טנוה ןגידנעשטרָאװ ןפיוא

 .ץירּפ םוצ םינונחת ןוא השקב טימ טנעה יד טקערטשעגסיוא טָאה רע .,ןריפוצ

 ; טנוה ןגידנטלַאה:ךַאװ םעד ןופ ןגיוא יד ןעמונעגּפָארַא טשינ רע טָאה ייברעד

 ןבעל-ץירּפ ,ארומ בָאה ךיא--
 ,ןלױפַאב ץירּפ רעד טָאה -- !ןביוהפיוא ךיז ריד סייה ךיא --

 ..י! ןבעל-ץירּפ ---
 ךיז טָאה דיא רעד .סעקנושַארטס סצירּפ םעד ןפלָאהעג טשינ טָאה סע

 :ןלױפַאב טשינ טָאה ץירּפ רעד זיב ,טרָא ןייז ןופ טרירעג טשינ רעירפ
 ! ךיז גייל ,סוטיט --

 טָאה ,ץַאלּפ ןייז ףיוא ןעגנַאגעגקירוצ זיא טנוה רעד ןעוו ,טשרע טציא

 רע .עיציזָאּפ רעגידנעינק רעד ןופ ןלעטשוצפיוא ךיז טגַאװעג דיא רעד
 ןיא רָאה ענייז ןופ ןענורעג זיא סָאװ ,סייווש םעד טשיוועג לברַא ןטימ טָאה
 סצירּפ םעד רעביא ענימ עכעלקילג ַא טכַאמעג רע טָאה ייברעד .ןײרַא זלַאה

 ךָאנ טסגנַא-טיוט רעד טימ רָאנ ,רעגידנעלכיימש ַא ,טגָאזעג ןוא גנורעדנערַאפ
 : םינּפ ןפיוא ןטסגנַא-סייווש יד טימ ,ןגיוא יד ןיא
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 ,יוא ,יוא ,יוא !סיוא טעז ינשזָאמלעיװ עינשַאי רעד יוװ ,יוא ,יוא ,יוא ---

 ,"קינווָאיָאב; ַאזַא .סיוא טשינ ױזַא טעז ץירּפ םוש ןייק ! רעסייק עמַאס רעד יו

 ןופ ךיז ןשיװ ןייא ןיא ןטלַאהעג דיא רעד טָאה -- !רעניימ יו ,ןַאמסגירק ַאזַא

 .טכַארבעגסױרַא בייל ןייז ףיוא טָאה סוטיט סָאװ ,ןטסגנַא יד זלַאה ןופ ,ןרעטש

 טלָאװ קנַאדעג סצירּפ םעד יוװ ױזַא ,ןעשעג טשינרָאג טלָאװ סע יוװ ױזַא

 "עג סָאװיסעּפע טימ ןדיא םעד טָאה רע זַא ,ףיורעד ןלַאפעג טשינ לָאמנייק

 רָאג טָאה רע זַא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה ץירּפ םעד ,טרעקרַאפ --- ,טעדווירק

 ךיז טגיליװַאב טָאה רע סָאװ ,םעד טימ טייקגילעזטייל ַא ןזיװַאב ןדיא םעד

 "רעד ךָאנ םוצ טדנעוועג ץירּפ רעד ךיז טָאה -- ,םיא טימ ןליּפש וצ לסיבַא

 :ןדיא םענעקָארש

 ,ךַאז יד ןוא .ןדער וצ סעּפע ריד טימ בָאה ךיא ,עקמָאילש ,סיוא-ךרָאה --

 טסיב ,לדיא ,וד ןוא ,עטסנרע ןַא זיא ,ןדערוצרעביא ריד טימ בָאה ךיא סָאװ

 ץירּפ רעד טָאה -- ,ךעלעּפעק עטוג ןבָאה ךעלעדיא עלַא .רעגידנעטשרַאפ ַא

 ! תומהב עשרעױוּפ ערעזנוא יװ טשינ -- ,ןרעטש ןייז ףיוא ןזיוועג

 .ינק יד וצ זיב םיא רַאפ ןגיוברַאפ ךיז טָאה דיא רעד

 .!ינשזָאמלעיװ עינשַאי םעד רעה ךא --

 ,טייצ ַא ,עקמָאילש ,דנַאל רעזנוא רַאפ טייצ עטסנרע ןַא טמוק סע --

 ןענייז עלַא ןוא .ןבָאה ןפרַאד רעדניק עריא עלַא טעװ רעטומ רעזנוא ןעוו

 ַא רַאפ סָאװ וצ ,קוליח ןייק ָאטשינ ...עלַא ,ָאי .דרע רעד ןופ רעדניק רימ

 ייב ךיוא ןכַאמ וצ ףוס ַא טייצ ןיוש .טרעהעג רעצימיא דנַאטש רעדָא עסַאר

 המשנ עלעדייא ןַא טגָאמרַאפ סָאװ ,םענייא ןדעי רַאפ ,ןדנַאטש יד טימ זנוא

 ןעמונעגּפָארַא ןפרַאד ,ןטכילפ עכעלשטנעמ עלַא ןעמענוצפיוא ץרַאה ַא טָאה ןוא

 ,ָאי .טגײלעגפיורַא םיא ףיוא טָאה רעטלַאלטימ רעד סָאװ ,ןצינערג יד ןרעוו

 רַאפ ןטכילפ עבלעז יד .ןדנַאטש עלַא ןכיילגוצסיוא זנוא ייב ןיוש טייצ ךיוא

 .טמַאלפעצ שיטסַאיזוטנע ךיז ץירּפ רעד טָאה -- !טכער עבלעז יד ןוא עלַא

 עלַא ןזומ רימ .רעטלַאלימ ןטימ ןכַאמ וצ ףוס ַא זנוא ייב ךיוא טייצ ןיוש ---

 .! רעגריב רַאפ ןעיצרעד דרע רעד ןופ רעדניק

 "עג טשינ ךָאנ ךיז טָאה רע .סעקליּפש ףיוא יו ןענַאטשעג זיא דיא רעד

 .טגָאיעגפױרַא םיא ףיוא טָאה סוטיט סָאװ ,קערש רעד ןופ ןעיײרפַאב טנָאק

 .םיא ןופ ליוו ץירּפ רעד סָאװ ,רָאלק טסואוועג טשינ ,ךעלטנגייא ,טָאה רע

 סעּפע םיא טימ טניימ ץירּפ רעד זַא ,טליפעג רע טָאה ךיז ןיא גינייוועניא

 טדער רע סָאװ ,רועיש ַא ןָא ןעוועג רַאבקנַאד ץירּפ םעד זיא רע ןוא .סטוג

 טלייהעג למיוב יוװ טָאה טיײקנזָאלעגוצ סצירּפ םעד .ךעליורטרַאפ ױזַא םיא וצ

 רע .טבעלעגרעביא טשרע סָאװ-רָאנ טָאה רע סָאװ ,דנַאש ןייז ןוא גָאטייװ ןייז
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 סָאװ ,לציּפש סָאד ץירּפ םעד ןעוועג לחומ טָאה רע ,ץלַא ןָא ןסעגרַאפ טָאה
 רע סָאװ ,ץירּפ ןייז ןעוועג רע זיא טציא .טנוה ןטימ ןָאטעגּפָא םיא טָאה רע
 .ןייג וצ רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ ןיא ןעוועג טיירג םיא רַאפ זיא

 ,רעטרעוו ענעדלָאג .ןַאּפ ינשזָאמלעיװ עינשַאי ,רעטרעוו ענעדלָאג --

 .ןעוועג טייצ גנַאל ןיוש עקַאט .ןביירשרַאפ ךוב םענעדלָאג ןיא ייז ףרַאד ןעמ

 רע ןעמעוו וצ טנָאמרעד ךיז טָאה רע .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ץירּפ רעד

 ,םיא וצ ןזָאלעגוצ ױזַא ןרָאװעג סָאד זיא דיא רעד יוװ ןוא ,טדער

 ןיא ךיז טָאה -- ..טייטש רע ןעמעוו רַאפ ןסעגרַאפ דלַאב טעו רע --
 ..."רָאנָאה, ןייז טקעוװעגפיוא ץירּפ םעד

 ,ןגיסייב ַא טימ טגָאזעג ןוא סעצנָאװ יד ףיוא-יירד ַא ןבעגעג ךיז רע טָאה

 : ןָאט ןשיטָאּפש
 -כיילג ַא ןרעוו וצ ןענידרַאפ ךיז טשרעוצ ףרַאדַאב'מ ,ךיז טייטשרַאפ --

 טשרעוצ ףרַאדַאב ןעמ .טפַאשלעזעג רעד ןיא דילגטימ רעטגיטכערַאב

 -- ,סעיצַאקיפילַאווק ,תולעמ עגיטיונ יד טגָאמרַאפ ןעמ יצ ,ןבעגּפָא ןעמַאזקע
 ,ליפעג-טכילפ ,ןסיוועג ,ערע --- ,טרָאװ סָאד ןכָארטשעגרעטנוא ץירּפ רעד טָאה
 ךיז ףיוא ןגָארט וצ ,דנַאלרעטָאפ ןרַאפ ןפמעק וצ ןייז וצ טגיטכערַאב ידכ --

 יב ,רעדייל ,ןלעפ סעיצַאקיפילַאװק יד .רעגריב ַא ןופ טכער יד ןוא טכילפ יד

 .טגיסעלכַאנרַאפ ייז ןבָאה רימ .דנַאל ןופ רעניואוונייא לָאצ רעטסערג רעד

 םייב טכילפ יד :קלָאּפ םייב ןצנַאלפנייא טשרע ליפעג-רעגריב סָאד ףרַאד ןעמ

 רעד זיא סָאד ןוא ...רעגריב רַאפ ןעיצרעד ייז ,דיא םייב רָאנָאה םעד ,רעױּפ
 -ַאב רעזנוא ןופ לייט ןרעכעה םעד ןופ ,ןסַאלק עטריגעליווירּפ יד ןופ בוח
 .קלָאפ ןגעג טרּפ םעד ןיא טגידניזעג רעייז ,רעדייל ,ןבָאה רימ .גנורעקלעפ

 * רעד סָאװ ,םעד ןופ טרָאװ ןייא ןייק ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה דיא רעד

 -רעטנוא ןדיא םעד טָאה ליפעג ךעלרעניא טעברַאעגסיױא ןייז רָאנ .ליוו ץירּפ
 ץירּפ םייב טציא סעּפע זיא סע זַא ,טוג טשינ רעדיוװ זיא סע זַא ,טגָאזעג

 םירָאװ .ןזָאלסױא טכעלש טשינ רָאנ ,הלילח ,ךיז לָאז סע ןוא ,ןרָאװעג עילַאק

 רעקנילפ סָאװ :טליפעגנָא ץרַאה סנדיא םעד טָאה שטנואוו ןוא ןליוו ןייא
 רעד טוג יו םירָאװ .לוַײיט ןטימ ליּפש ןרעכיזמוא םעד ןופ ךיז ןגירקוצסױרַא

 רעד זַא ,טליפעג רע טָאה סָאד ןוא --- ,טגיילעגפיוא ןעוועג טשינ זיא ץירּפ

 טשינ לָאמנייק ךָאד רעבָא ןעמ ןָאק --- ,םיא טימ טוג ןעמעלַא ךָאנ טניימ ץירּפ

 ,ליפעג סָאד טַאהעג טָאה דיא רעד .ןזָאלסיױא ךיז ןָאק סָאד סָאװ טימ ,ןסיוו

 ,לקירטש ַא ףיוא ,ץירּפ םייב ךיז טניפעג רע סָאװ ,טייצ עצנַאג יד טייג רע זַא

 .ואו טשינ טסייוו רע רָאנ ,ןסירעגרעביא ואוו-ץעגרע זיא לקירטש סָאד ןוא

 יַצג טשינ טָאה רע .טירט יד טלעטשעג ךעלעמַאּפ ױזַא רע טָאה םעדכרוד
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 םעד ןפערטניירַא ןלָאז ייז זַא ,דייר סצירּפ ןפיוא ןפורוצּפָא ךיז ןעוו ,טסואוו

 ַא .רע ףרַאד ,טסואוועג רע טָאה ,ךיז ןפורּפָא ןוא .ןײרַא לטניּפ ןיא ץירּפ

 .רעטצניפ רעד ןיא טּפַאטעג רע טָאה ! םיא וצ טדער ץירּפ רעד --- טייקגיניילק

 ןבָאה רימ, :ץירּפ ןופ רעטרעוו עטצעל יד ייב ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה טציא

 ךיז טָאה רע ןוא .ןעװעקַאטוצ רע ףרַאדַאב -- "קלָאפ ןגעג טגידניזעג רעייז

 : ןפורעגנָא

 סצירּפ םעד ןעמ ףרַאד ךוב םענעדלָאג ַא ןיא דלָאג יװ גיטכיר --

 ,ןביירשרַאפ רעטרעוו

 ןָא-קוק ַא ןבעגעג םיא טָאה ץירּפ רעד .ליפוצ ןעוועג ןיוש זיא סָאד רָאנ

 ןזייב סצירּפ םעד טליפרעד שזַא טָאה טנוה רעד סוטיט זַא ,ןגיוא יד טימ

 .סעּפַאל יד ףיוא לעטש ַא ןבעגעג ךיז טָאה ןוא קילב

 וד יו ,ןענרעלסיוא ךיד טעװ סוטיט םירָאװ !דיא ,קסיּפ םעד טלַאה --

 .ןײגַאב ץירּפ ַא טימ ךיז טספרַאד

 טשינרָאג בָאה ךיא ? דער ךיא סָאװ ,ןעד ךיא סייוו יצ ,ןבעליץירּפ ,ָא --

 ..! טשינרָאג ,טגָאזעג

 .א! ןגייווש ---

 ! ןבעל-ץירּפ ,ןיוש --

 ןטכילפ עכיילג ןדעי רַאפ ,ןכיילגסיוא ןדנַאטש עלַא רימ ןזומ סיוועג ---

 ,טרעזייבעצ ךיז ץירּפ רעד טָאה -- !?דיא ,טרעהעג ...טכער עכיילג ןוא

 ..רעמשטערק ןפיוא ןגירשטצ

 שרעדנַא ןגַאװ ןעד ךיא לעװ .ױזַא ןייז לָאז ,ױזַא טגָאז ץירּפ רעד זַא ---

 ? ןגָאז וצ

 יד .ךיירקנַארפ ןיא יוװ ,טגָאזעג ךיא בָאה ,ןכיילגסיוא ןדנַאטש עלַא --

 ןכָארבעגסיױא ןיוש יז זיא זירַאּפ ןיא .טלעוו רעד רעביא טייג עיצולָאװער

 ןופ לַאקסָאמ םעד רימ ןלעװ ןגרָאמ-טנייה .ןייגרעד ךיוא יז טעװ זנוא וצ

 .םיא וצ ןכָארקעג ןענייז סָאװ ,סענַאּפ עלַא טימ ןעמַאזוצ ,ןבײרטסױרַא עשרַאװ

 ךָאנ .ןריגער ןיילַא ןענָאק ךיז לָאז סע זַא ,ןטיירגוצ קלָאפ סָאד ןפרַאדַאב רימ

 .ןדער טשינ ךיא ןָאק םירעיוּפ יד טימ .דיא ,ןפור טקישעג ךיד ךיא בָאה םעד

 זיא רעױּפ ַא טימ .ןייטשרַאפ רעכיג ךיד טעװ דרעפ סָאד .סעמַאכ ןענייז ייז

 ריא זַא ןוא ,ךעלעּפעק עגולק טָאה ,ךעלעדיא ,ריא .ןקעטש םעד טימ רָאנ

 ךָאנ גידנעטש טוט רעיױוּפ רעד .ןייטשוצ ךיוא רעיױּפ רעד טעװ ,ןייטשוצ טעוו

 ,עמשטערק ןיא ריד ייב ןדעד םירעוּפ יד טימ וטספרַאד .טוט דיא רעד סָאװ

 ןלױּפ ןיא ףיוא-טמוק טייצ עיינ ַא זַא ,ייז ןרעלקפיוא ,ןייטשרַאפ וצ יז ןבעג
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 עלַא .ךעלעדיא ,ךייא רַאפ ךיוא ןוא רעױּפ םעד רַאפ ךיוא .ןעמעלַא רַאפ

 ?ןענַאטשרַאפ !טכיילגעגסיוא ןרעוו ןזומ ןדנַאטש
 ?ןייטשרַאפ וצ טשינ ָאד זיא סָאװ ---

 "וצ ,ןבײרטסױרַא עשרַאװ ןופ לַאקסַאמ םעד ןעמ זומ טשרעוצ רָאנ --

 טנעה יד ןזומ עלַא .ןסיגרַאפ דנַאלרעטָאפ ןרַאפ טולב סָאד ןעמ ףרַאד טשרע

 -פיוא שטנעמ ןייא יו זומ קלָאפ עצנַאג סָאד .ךַאז רעגילייה רעד וצ ןגיילוצ
 .ןביירטרַאפ אנוש םעד תוחוכ עכעלטפַאשגיימעג טימ ןוא ןייטש

 !שרעדנַא ןעד-יוו ,סיוועג ---

 טזומ ריא .ןפלעהטימ ןזָאלוצ ךיוא רימ ןלעוו ,ךעלעדיא ,ךייא ןוא --
 .המקנ ןופ טָאג ַא זיא טָאג רעייא .ןייז וצ רעגריב טרעוו טייז ריא זַא ,ןזיײוַאב

 -פיוא ךיז ריא טזומ ,םיאנומשח יד יו .םיאנומשח יד ןופ ךעלקינייא טייז ריא
 גָארט טציא ,ונ ..!ןלױּפ רַאפ ףיוא-טייטש טייצ עיינ ַא ,עקמָאילש ,ָאי .ןקעוו

 םיא טעװ ןעמ ,סעלעביצ טימ ןָאלַאס םעד ןעקנוטשרַאפ ןיוש טסָאה .ּפָא ךיז

 .ןרעטפולסיוא ןפרַאד
 יד .ןעוועג ױזַא סע זיא ךָאד ,ןעגנילק טשינ לָאז סָאד ךעלביולגמוא יו

 -עג ריא רַאפ טָאה ץַאק יד סָאװ ,ערַאּפש רעד ךרוד ןפָאלטנַא טשינ זיא זיומ

 -רַאפ ,ןבילבעג ןייטש זיא דיא רעד .ןטרַאװרעד וצ ןעוועג זיא סע יװ ,טנפע

 ןייז ץירּפ ןרַאפ ןעגנערבוצרָאפ רשוכה-תעש ַא ןענופעג טציא טָאה רע ,טרעק

 ץיוּפ רעד זַא םירָאװ .טיװעקָא ןופ לרעיירב סָאד -- ,םולת ןטקנעבעגסיוא
 םיא וצ זיא רע זַא ,זייווַאב רעטסעב רעד סע זיא ,דיא ןטימ ךיז טליּפש

 ןטימ םירָאװ ,ןלַאפרַאפ .ןכַאמ-טפעשעג םיא טימ טציא ןָאק ןעמ ןוא ןזָאלעגוצ
 ןעוו רָאנ ןדייס ,ןטפעשעג ןייק ןכַאמ טזָאלעג שרעדנַא טשינ ךיז טָאה ץירּפ

 ,לָאמסנעד ןעוועג זיא םעד רַאפ ןמיס רעד .טגיילעגפיוא טוג ןעוועג זיא רע

 ,..טלדיזעג ןדיא םעד טָאה ץירּפ רעד ןעוו
 .ןעוועג זיא ןבעל ןיא עיציבמַא עטסערג סרעמשטערק םעד ףלָאװ-המלש

 זיא ץרַאה ןייז .ןפנָארב ןופ יירעיורב ענעגייא ןַא ןבָאה לָאז עילָאּפָאט זַא

 .ןפנָארב ןדמערפ טקנירט עילָאּפָאט יו גידנעעז ,ןרָאװעג ןטינשעצ
 טרעוו ץרַאה סָאד ?יירעיורב ַא טימ ןייז טעוו סָאװ ןוא ,ןבעל-ץירּפ --

 םעד טלעג טימ ןומטמ ַא קעוװַא ןגָארט רימ ןעוו ,לָאמ ןדעי ןטינשעצ רימ ךָאד

 ,ןפנָארב רַאפ עצװענָאי ןופ ץירפ
 עילָאּפָאט טעװ רימ ייב ...! יירעיורב ןייד טימ וצ רעדיוו ןיוש טסייטש --

 יד ןיוש סע ןלעװ רימ ךָאנ .טגָאזעג ךיא בָאה ,ןביילב ןפנָארב ןָא ןיוש

 | .ןָאט ערעדנַא
 !טפעשעג ןדלָאג ַא ךָאד זיא סע ,ןבעל-ץירּפ ,רעבָא ---
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 ? ןציירנָא ןסוטיט ריד ףיוא לָאז ךיא ,טסליוװ וד ---

 .ןיוש גייווש ךיא ,ןיוש --
 ךַאז-סקלָאפ רעד רַאפ .ןפיוקרַאפ ןפרַאד ןעמ טעוװ דלַאװ םעד רעבָא --

 ייז ןלָאז ,ךעלעדיא ענייד טימ דער .ןבָאה ןפרַאד ןשָארג ןטוג ַא ןעמ טעוו

 טסָאה .ןעגנערב ייז ןלָאז קַאז ןיא דלָאג יבַא ןדניש טיוה יד רימ ןעמוק

 ? ןענַאטשרַאפ

 !ץירּפ ןטסעב םעד טָאה עילָאּפָאט !ןבעל-ץירּפ ,ָאי --
 ןביוהעגנָא ןוא דרע רעד וצ עילַאװ ַא ןבעגעג רעדיוו ךיז טָאה דיא רעד

 ,ןכוז וצ סופ סצירּפ םעד
 ןָא טנָאמרעד ךיז לָאמַאטימ ץירּפ רעד טָאה -- ,טשינ ףרַאדַאב ןעמ --

 -- .ןּפַאכמורַא סופ םעד לדיא םעד ןופ ךיז טזָאלעג טשינ ןוא טייצ רעיינ רעד

 ןָא-לָאמטניײה ןופ .סיפ יד וצ ןלַאפ טשינ רעמ רימ וטסלָאז ןָא-לָאמטנייה ןופ
 .ןשוק וצ טנַאה יד ןדיא םעד ץירּפ רעד טיג --- !ןשוק טנַאה רעד ןיא רָאנ --

 ,ךיילגוצ עּפָארײא טימ ןרעוו ןזומ רימ
 סיפ יד וצ ץירּפ םעד רעמ טשינ ,ןייז סָאד טעװ טלעוװ ַא רַאפ סָאװ ---

 ץירּפ ַא .ןברָאה טשינ ךיד ךיא לע םעד ןיא ,ןבעל-ץירּפ ,ןיינ !ןלַאפ וצ
 ..ןלַאפ סיפ יד וצ ןעמ ףרַאד

 רעד ןיא טגָאזעג ?ןענרעל ץרא-ךרד ךיד לָאז סוטיט זַא ,טסליוו וד ---

 ןרעוװו ןזומ ןדנַאטש עלַא !סיפ יד וצ רעמ טשינ .טנַאה רעד ןיא זיא ,טנַאה
 ,ןליױּפ ןיא ןכילגעגסיוא

 ךיז ףיוא ןגיוא עגיצנַאלג סעסוטיט טימ ןוא ןטנעמוגרַא עכלעזַא ייב

 ןזיולב ןטימ ךיז ןענעגונַאב ןוא ןבעגכָאנ טזומעג לדיא סָאד טָאה ,טעטכירעג

 ,ךיז ןענעגעזעג ףיוא טנַאה סצירּפ םעד ןשוק
 ךיז טגידנע ,טייג רע ןכלעוו רעביא ,לקירטש סָאד סָאװ ,רעכעלקילג ַא

 ןעמוקעג-ץינוצ םיא זיא סע סָאװ ,ץכעלייוורעטניה ןטָארטעגּפָא רע זיא ,ןיוש
 וצ ןסוטיט ףיוא גיוא ןַא יא ,ןבעגוצּפָא דובכ ץירּפ םעד יא :ןכַאז ייווצ רַאפ

 ,ריט יד טכיירגרעד .ןלַאפנָא טשינ ןטניה ןופ םיא ףיוא לָאז רע זַא ,ןטלַאה
 ,טפול טימ טסורב עלופ ַא ןגױצעגנײרַא ןוא ןבעגעגּפָא ץפיז ןפיט ַא רע טָאה

 ..! טָאג ,ךיד קנַאד ךיא ---

 םיא ןופ ןעמ טָאה ,טדערעגסױרַא רעטרעוו יד ךָאנ טָאה רע רעדייא רָאנ

 :יירשעג ןגידנסיײרצרַאה ַא ןעמונרַאפ
 ,.! יוא ,לארשי-עמש --
 סוטיט טנוה רעד טָאה ןיילַא םיא .ןקָארשרעד ךיז רע טָאה טסיזמוא רָאנ

 םעד לָאז רע זַא ,טגָאזעגנָא טנוה םעד טָאה ץירּפ רעד -- ,ןָאטעג טשינרָאג
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 גנורּפש ןגיצנוק ןייא טימ ןדיא םעד ןופ רָאנ טָאה טנוה רעד .ןסייב טשינ ןדיא
 יד טציא טָאה טנוה רעד ןוא ,ןסירעגּפָארַא זיוה קיטש ַא טימ עטָאּפַאק יד
 .טּפעלשעגוצ לוטש רעד וצ ץירּפ ןגידנכַאל םוצ ליומ ןייז ןיא סעטַאמש

 ַא ץירּפ ןייד ןעגנַאגעג טסיב וד לייוו ,עקמָאילש ,רַאפרעד זיא סָאד --
 םעד םינּפ ןיא גידנכַאל ,טגָאזעג ץירּפ רעד טָאה --- !ןעיינפיוא ןזיוה רָאּפ
 טשער םעד טימ טוװאורּפעג טָאה רעכלעוו ,ןדיא םענעקָארשרעד ןכיילב-דיירק

 טשינ ךיד ךָאד טָאה סוטיט --- .ןקעדרַאפ וצ שיילפ-ינק עטעקַאנ סָאד עטָאּפַאק
 יד רָאנ ,ןָאט טשינרָאג ריד לָאז רע ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא ?טעשטעילַאקעצ

 .ריד ןופ ןסיײרּפָארַא עטָאּפַאק
 ..ןבעליץירּפ ,ןיינ ---
 םעד טייקנדירפוצ טימ ץירּפ רעד טָאה -- !טכַאמעג סע וטסָאה טוג --

 : ןדיא םוצ ךיז טדנעוװעג ןוא טּפַאלקעג קסיּפ ןפיוא טנוה ןגידרעיוה
 רעד רַאפ עטַאר עטירד יד ריד ךיא קנעש ,עקמָאילש ,רַאפרעד --

 .ןבעג ןזיוה עיינ רָאּפ ַא ףיוא ריד לָאז רע ,םָאנָאקע םעד גָאז ןוא עמשטערק
 ךיז טָאה ,ביל עטעקַאנ סָאד טקעדרַאפ סעטַאמש ענעסירעצ יד טימ

 .דרע רעד וצ זיב ץירּפ ןרַאפ ןגיובעג ףלָאװ-המלש
 !ןטעב טנוזעג ןייד רַאפ ןלעװ רימ !ןבעל-ץירּפ ,ךיד קנַאד ךיא --

 ,רעטקילפעגּפָא ןַא ,םעטָא ןָא ,סייווש ןיא רענעדָאבעג ַא ,זיא דיא רעד זַא
 סָאװ ,בייוו ןכיילב ןייז ןופ סמערָא יד ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא ,ןעמוקעגמיײהַא

 טנָאקעג טשינ טָאה רע .םיא ףיוא טקוקעגסיוא טַאהעג קערש ןיא ןיוש טָאה

 ,ןּפַאכ םעטָא םעד
 ! סיוא טסעז וד יװ ,קוק ַא ביג ,טָאג ? ריד ןופ טלָאװעג רע טָאה סָאװ --
 "עג עמשטערק רעד רַאפ עטַאר עטירד יד רימ טָאה ץירּפ רעד --

 +! ןעקנָאש



 4 לטיּפַאק

 שואעדַאט םירָא

 ןעוועג ךָאנ ךָאד ןענייז רעדניק יד .טַאהעג טשינ לאיחי טָאה ןָאט וצ ליפוצ
 ,תיב-ףלא גָאט ןיא העש רָאּפ ַא ייז טימ טנרעלעג טָאה רע ןוא ,עניילק ץנַאג

 סָאװ ,שמוח תושרּפ יד ןביוהעגנָא ןיוש רע טָאה ערעטלע יד טימ ןוא ירבע

 טַאהעג רע טָאה טייצ עגירעביא יד ,רדח ןיא טנרעלעג םיא טימ טָאה ןעמ
 .טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,ןָאט טנָאקעג טָאה רע ןוא ,ךיז רַאפ

 ,עקרַאדנערַא יד .טלעװ יד יו ןעוועג ליואוו ןלאיחי זיא ךעלטנגייא

 טוג רעייז םיא וצ זיא ,עמשטערק ןיא ץלַא ןגעוו ןגָאז וצ טַאהעג טָאה עכלעוו
 ןגידניזרַאפ טשינ ךיז לָאז יז זַא ,טַאהעג ארומ יז טָאה ,סנטשרע .ןעוועג
 .ךיוא ןעמוקעג:ץינוצ לאיחי עקַאט ריא זיא ,סנטייווצ ןוא ,םותי ַא ןגעקנַא

 ןיא ןוא לדנַאה ןיא טייקטינעג ַא םייה רעד ןופ טכַארבעגטימ טָאה לאיחי

 יד ןופ *טפַאשעגנייא, ךיז רע טָאה סָאד .סעטרעוּפ ןוא םירעיוּפ טימ ןייגמוא

 לגניא גידעבעל ַא .עמשטערק רעד ןיא ןפלָאהעגוצ ריא לאיחי טָאה .קרעמרָאי

 ךיז טוט סע סָאװ ,ץלַא טריסערעטניא םיא טָאה סע ןוא ,ןעוועג ךָאד רע זיא

 טָאה סָאװ ,ןבעל ןגימורַא םעד ןיא ןרָאװעג ןטכָאלפעגנייא דלַאב רע זיא ,םורָא
 סָאװ ,ץלַא טימ ןכַאמ וצ גיצונ ךיז ןעזעג טָאה רע .םיא םורַא טבעוועג ךיז

 .טנָאקעג טָאה רע

 -טפַאנ ןוא -גנירעה ַא ,םָארק-טינש ַא ןעוועג ךיוא זיא עמשטערק יד

 רעד ןפלָאהעג טָאה רע .ליפ ןעוועג זיא ריא םורַא טעברַא ןוא ,לבלעוועג
 זיא סע זַא ,*?עקשטַארגא ַא טכַאמעג ךיז טָאה סע זַא .לדנַאה ןיא עטסָאבעלַאב
 יד .עמשטערק ןיא ןפלעהטימ ןעמוקעגניײרַא רע זיא ,ןָאט וצ ךס ַא ןעוועג
 יז טָאה ,רחסמ ןיא ךיז טייטשרַאפ לגניא סָאד זַא ,ןעזעג טָאה ןירעמשטערק

 טוג ַא רָאג ךיא ייב טַאהעג דלַאב טָאה לאיחי ןוא .ןגיוצעגנײרַא םעד ןיא םיא
 ןסע .תיב"ןב רענעגייא ןַא יו עמשטערק רעד ןיא ןרָאװעג זיא רע .ןבעל

 וצ ךיז רַאפ טייצ ןוא ,ןָאטוצרעביא דמעה ַא ,טעז רעד וצ טַאהעג רע טָאה

 ,טנָאקעג טָאה רע ליפיוו ,רע טָאה .טלָאװעג טָאה רֶע ליפיוו ךיוא ןענרעל
 .ךיז רַאפ טנרעלעג

 -טימ ךָאד ךיז טָאה רע רעבָא .טַאהעג טשינ רע טָאה םירפס ליפ ןייק

 רָאַּפ ַא .םייה רעד ןופ ןבעגעגטימ םיא טָאה עטַאט רעד סָאוװ ,רָאּפ ַא טכַארבעג
 גָאט ןדעי טכיורבעג טָאה רע סָאװ ,ןתוינשמ יד טנייה ןוא ,סבקעי-ןיע ,תורמג
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 -רַאפ רע טָאה ץלַא טשינ עקַאט .ןגעו המשנ סעמַאמ רעד ןופ ןענרעל וצ
 ןעמ סָאװ ,םיחרוא-ןדיא ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה עמשטערק ןיא רָאנ .ןענַאטש
 טפָא רעייז ךיז רע טָאה רעבָא רַאפרעד ...ןענרעל ןיא ןגערפ טנָאקעג ייז טָאה
 לטסעק ןייז ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ךעלמירפס עשידיסח יד ןיא ןעוועג-קסוע
 ,ןדיא עטוג ןופ תוישעמ יד .שעוו עמירָא ךעלקיטש רָאּפ ענייז טימ ןעמַאזוצ
 רע טָאה סָאד -- ,תודימ עטוג ןגעוו טדערעג ךיז טָאה סע ואוו ,םירפס-רסומ
 ,רַאפרעד ןעוועג זיא סע .ארמג יד יוו טליפעג רעסעב ןוא ןענַאטשרַאפ רעסעב
 ,ייז וצ ןגיוצעג רעמ םיא טָאה סע לייוו

 ןבעל סָאד טריסערעטניארַאפ םיא טָאה ןענרעל סָאד יו רעבָא רעמ
 טנעקרעד ןכָאװ רָאּפ ענייא יד ןיא טָאה לאיחי .םיא םורַא ןעוועג זיא סָאװ
 ןדייל טכעלשטנעמ ןופ טרעהעגסיוא רעמ ,טלעוו יד ןעזעגנָא רעמ ,ןבעל סָאד
 טייהדניק עצנַאג ןייז ואוו ,לטעטש ןיא ךיז ייב ןרָאי עלַא יד ןיא יוװ ,ןייּפ ןוא

 ןבָאה סָאװ ,טײקמירָא רעד ןוא טיונ רעד ךרוד ןרָאװעג ןסערפעגפיוא זיא
 ךרוד ןעגנַאגעג זיא רע ןכלעוו ןיא ,ןַאּפש רעד .בוטש ןיא ייז ייב טשרעהעג
 ןופ סנדָאל-טעמָאכ יד ךרוד טלעטשרַאפ טַאהעג טָאה ,טייהדניק רעצנַאג ןייז

 טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טשינ טָאה רע .ןגיוא ענייז רַאפ ןייש עגיטכיל יד טיונ
 ,טייקמַאזקרעמפיוא רעפרַאש טימ רע טָאה טציא .ךיז םורַא טלעוו יד ןעז וצ
 -סיוא ךיז טָאה סָאװ ,םייסנבעל םעד ךיז ןיא ןעמונעגניירַא טשרָאד טימ
 ,טלעוו עסיורג ַא ָאד זיא סע זַא ,ןרָאװעג-ריואוועג זיא רע .,םיא םורַא טײרּפשעג
 ,דייל ןוא דיירפ עכעלשטנעמ ןופ טלעוו יד -- ,טנעקעג טשינ טָאה רע סָאװ

 טַאהעג ןבָאה ,עמשטערק ןיא טנגעגַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,םירחוס עשידיא
 ךיז טלייצרעד ,םיכודיש ןסָאלשעגּפָא ןבָאה ייז .ןטפעשעג עסיורג ךיז ןשיווצ
 ,טרעהעגוצ ךיז ץלַא וצ טָאה ,םוטעמוא ןעוועג זיא לאיחי .םיצירּפ ןופ תורצ
 ןדיא ױזַא יוו ןרָאװעג-ריואוועג זיא רע .ןעגנולשעגנייא ךיז ןיא רע טָאה ץלַא
 .סיוא-גָאט ,ןיא-גָאט רעדנוזַאב ןדעי טימ טוט טָאג סָאװ ,םיסנ יד ,ןבעל
 ...ןבעל רעייז ךרוד ןבעל ייז ױזַא יו ןייטשרַאפ וצ טשינרָאג ךָאד זיא טשינַא

 סָאד ןטלַאהוצפיוא ןעוועג זיא ןתובייחתה סרעמשטערק םעד ןופ ענייא
 -רעצליה ןפיוא ןסַאּפוצפיוא ןוא ,טוג סצירּפ םעֶד ךרוד טפיול סָאװ ,געוו לקיטש
 סע ואוו ,עקווילָאּפָאט לכייט ןרעביא געוו ןפיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,לקירב םענ
 גידנעטש .טַאהעג תורצ דימת ןעמ טָאה לקירב םעד ןופ .לימ יד ןענַאטשעג זיא
 -עג טשרעביל רעמשטערק רעד טָאה גידנעטש ןוא ,ןכָארבעצ ןעוועג סע זיא
 גנונעדרָא ןיא ?קירב סָאד רעדייא ,ןעמוקַאב ןקעטש ןשיצירּפ ַא ןופ ּפעלק טלָאװ

 סעדייז ערעזנוא ןעמוקעגנָא זיא סע רעווש יו טשינ סייוו רענייק .ןטלַאה וצ

 .ענרעזייא ףיוא ןקירב ענרעצליה ןופ ,לשמל --- ,ןעמרָאפער וצ ןייגוצרעביא
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 יד ,ןייגוצכרוד ןבָאה-ארומ רעטערב עטליופרַאפ יד רעביא ןגעלפ דרעפ יד

 רעכלעוו ,ץירּפ ןייא טשינ ןוא ,ןבילבעג-ןקעטש ןטלַאּפש יד ןיא ןענייז רעדער
 -סױרַא רעסַאװ ןגיטָאלב ןופ טזומעג ןעמ טָאה ,ןגָאװ ןרעווש-וצ ַא טַאהעג טָאה

 .רעמשטערק םוצ טזָאלעגסיוא סעכ רעייז ךָאנרעד ןבָאה םיצירּפ יד ...ןּפעלש
 דלַאװ ןיא ןגעלפ תיב-ינב יד .טּפַאלקעצ ןפנָארב טימ ךעלסעפ יד ןבָאה ייז

 סצירּפ םעד זיב ןטלַאהַאב ןטרָאד ךיז ןוא ,קערש ןוא המיא רַאפ ,ןפיולטנַא

 ,ןליטשנייא ךיז טעוװ סעכ
 טריפרַאפ ,ןסיורדניא ךיז טיצ סָאװ ,ךַאילש רעגנַאל רעד טָאה לָאמלייט

 ןיבֹר םוצ ןרָאפעג ןענייז סָאװ ,םידיסח טימ דיוב ַא עמשטערק רעד ןיא
 טָאה סע .ןיבר ןטייווצ ַא ןופ םידיסח טימ ןפָארטעגנָא ךיז ייז ןבָאה טרָאד
 ןופ קנַאטשעג ןיא ,םירעױוּפ ערוכיש ןשיװצ ןוא .סעומש ַא טלקיוועצ ךיז

 ןטּפָאטשרַאפ ןופ ןוא סעקּפיּפ ןופ ךיור ןקיד ןיא ,ץכעגעשזד ןוא ןפנָארב

 -- .ןכַאז עטסכעה יד רעביא חוכיו רעסייה ַא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה ,קילעקעיּפ

 י"רא םעד ןופ הלבק ןופ הטיש רעד ןשיװצ קוליח םעד ןגעוו ,הלבק ןגעוו
 ייווצ ןופ רעגנעהנָא רעדָא .וריבידרוק השמ יבר ןופ הטיש רעד ןוא שודקה

 ןענייז'ס ...םייבר ערעייז ןופ ןטייקסיורג יד בילוצ טגירקעצ ךיז ןבָאה םייבר
 רענעגרָאברַאפ ַא טימ רהוז ןוא םיקסוּפ ,דומלת ןופ רעטרעוו ןרָאװעג ןפרָאװעג

 ןכַאז עשלמיה טרירעגנָא ןוא ןעמענ עגילייה טנַאמרעד טָאה ןעמ .גנוטיידַאב
 ןוא .ןבעל ןגיטסייג ןשידיא םעד ןיא ןעזנָא ןטסכעה םעד ןיא ןעייטש סָאװ

 "עג רחסמ לייוורעד ןעמ טָאה רערעדנַא רעד ןוא הרות רעשיבר ןייא ןשיווצ
 טדערעג טָאה ןעמ .ןפנָארב ןופ רחסמ ַא ןוא ץלָאה ןופ רחסמ ַא -- טכַאמ

 ךיז ןשיװצ ךודיש ַא ךיוא ןעמ טָאה לָאמלייט .האובת ןגעוו ןוא ןסקָא ןגעוו

 -עניא .ןענװַאד-בירעמ ןעמַאזוצ טלעטשעג ךיז טָאה ןעמ ןוא ...ןסָאלשעגּפָא
 ןסייה ַא ןכָאקּפָא טזָאלעג עקרעמשטערק יד טָאה ,ךיק רעד ןיא .,גינייוו

 זיא שטשרָאב רעד .ערעשטעוו רעגידתופתושב ַא ףיוא שטשרָאב-סעקירוב
 ןייק ןעװעלַאשז טשינ לָאז םלוע רעד זַא ,רעפעפ ךס ַא טימ ןטָאשַאב ןעוועג

 סעקינעש ףיוא ןעמַאזוצ ןוא "םייחל;? ןעמַאזוצ ןעקנורטעג טָאה ןעמ .ןפנָארב

 .ןפָאלשעגכרוד טכַאנ יד
 -גרעדנַאװ יד ןעוועג ןענייז עטסגידנעיצוצ יד ןוא עטסטנַאסערעטניא יד

 ןליוהרַאפ ,ןטלַאהַאב טגָארט חרוא ַאזַא סָאװ טשינרָאג סייוו ןעמ .םיחרוא טגיד

 ַא רַאפ סָאװ ,טשינ סייוו ןעמ .רעדיילק ענעסירעצ ענייז ןופ ןדלַאפ יד ןיא

 ענעגרָאברַאפ .סעברָאט עשירעלטעב יד רעטניה ךיז טלעטשרַאפ סע שטנעמ

 טשינ ןפוא-ןיאב ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז סע .סָאד ןענייז ןשטנעמ

 .עגָאלדָאּפ רעטרַאה רעד ףיוא ךיז טגיילעג רָאנ ,קינעש ַא ףיוא ןפָאלש טלָאװעג
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 טריפעגטימ עברָאט ןייז ןיא טָאה סָאװ ,רענייא ַאזַא ןעגנַאגעגכרוד זיא לָאמנייא
 רעצנַאג רעד ךרוד טּפעלשעג טָאה רע סָאװ ,ןייטש ןסיורג ןרעווש ַא ךיז טימ
 טָאה ןעמ .סנּפָאקוצ ןייטש םעד טגיילעגרעטנוא ךיז רע טָאה טכַאנייב .הנידמ
 םעד םיא ןעמ לָאז טיוט ןכָאנ זַא ,האווצ ַא ךיז ייב טגָארט רע זַא ,טלייצרעד

 ןייז עקַאט ןיוש זיא ןייטש ןפיוא ןוא .רבק ןפיוא הבצמ ַא רַאפ ןלעטש ןייטש
 טָאה ,רעדיוו ,רערעדנַא ןַא ...טצירקעגסיוא ןעוועג ,הבצמ ַא ףיוא יװ ,ןעמָאנ

 "נייא רעבָא .רעמוטש ַא זיא רע זַא ,טשרעוצ טניימעג טָאה ןעמ .,ןגיוושעג

 ערעדנַא יד .ןענעװַאד םייב *לארשי-עמש? טדערעגסױרַא ָאי רע טָאה לָאמ

 רָאנ ,ואוו-ץעגרע ןופ דיגנ ַא זיא רע זַא ,םיא ןגעוו טלייצרעד ןבָאה םיחרוא
 -סײרַא יבר ַא םיא טָאה ,ןעגנגַאגַאב זיא רע סָאװ ,דניז רעסיורג ַא רעביא

 רעביא ןייג ןוא םייה ןייז ןופ טלגָאװרַאפ ןייז לָאז רע זַא ,הבושת ַא ןבעגעג
 עצנַאג יד רע טגייווש ,זיא רע רעוו ,ןסיוו טשינ לָאז ןעמ ידכ ןוא .הנידמ רעד
 ..ןעמונעג תובושת ערעדנַא ךיז ףיוא ןבָאה םיחרוא ערעדנַא ...טייצ

 ןיק טשינ ןעוװעג ןענייז םיחרוא עגידנרעדנַאװ יד ,לַאפ ןדעי ןיא
 ,טשינ סייוו ןעמ סָאװ ,ענעגרָאברַאפ ןוא ענעליוהרַאפ רָאנ ,ןשטנעמ עכעלנייוועג
 ןוא ,םיקידצ ,לשמל ,ייז ןשיוװצ ָאד ןענייז סע .ךיז טימ רָאפ-ןלעטש ייז סָאװ

 טשינ ור ןייק ןעניפעג עכלעוו ,םילוגלג עטלעטשרַאפ ייז ןשיווצ ָאד ןענייז סע
 ןבעל םעד ןיא סעּפע ןרָאװעג טקישעגּפָארַא ןענייז ייז .ןוא ,טלעוו רענעי ףיוא

 יד ..טכַאמעג עילַאק ןבעל רעדנַא ןַא ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,ןטכיררַאפ וצ
 -- ,ןדיא עטוג ןגעוו תוישעמ ןוא סעדנעגעל טײרּפשרַאפ ןבָאה רערעדנַאװ

 ןעוועג ןענייז סָאד .טשינ ןעק ןעמ סָאװ ,עכלעזַא ןוא ןעק ןעמ סָאװ ,עכלעזַא
 ,עקנַארק ןלייה וצ ,םיקוביד ןביײרטוצסױרַא טּפַארק יד ןבָאה סָאװ ,םיקידצ

 ןופ םילוגלג עכעלקילגמוא ןעיײרפַאב וצ ,עגידניז רַאפ תובושת ןבעגוצסורַא

 . ור רעגיבייא רעייז ןיא קירוצ ןקיש ייז ןוא טלעוו רעד ףיוא ךיז ןּפעלשמורַא
 ןגעוו ןעמ טָאה ןכַאז עגידתודוס ןוא עכעלרעדנואוו ערעדנַא ךָאנ ןוא .ןיײרַא

 .טלייצרעד םיחרוא עכלעזַא

 ..ןרעה וצ ,ןעז וצ ,ןענרעל וצ ליפ עמשטערק ַאזַא ןיא ָאד זיא סע

 טגרָאזַאב ,ןעוועג שמשמ ייז טָאה ,םיחרוא יד םורַא טּפעלקעג טָאה לאיתי

 -ּפָארַא רע טָאה רעגעלעג ןייז ןופ ןשיק סָאד .טנָאקעג רָאנ טָאה רע סָאװ טימ

 -ּפָארַא רע טָאה םורָא-ןטניה ןופ .טעבעגרעטנוא חרוא ןקנַארק ַא ןוא טּפעלשעג
 -נײרַא ,ןגָארטעגסױרַא חרוא ןַא וצ ןוא ןסע ןייז ןופ שיילפ ,טיורב ןייז טעבנגעג
 "נייא טשינ ...עברָאט סרעלטעב ַא ןיא טקרעמַאבמוא ךרדל-הדצ רַאפ טגיילעג

 יד טימ ןוא ןכָארקעגסױרַא לרעקלַא ןופ לרעגעלעג ןייז ןופ רע זיא לָאמ

 טָאה רע לייוו ,טגיטכענעגרעביא עגָאלדָאּפ רעד ףיוא עמשטערק ןיא םיחרוא
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 .יץכעוט רעייז וצ ךיז ןקוקוצ ,תוישעמ ערעייז וצ ןרעהוצ טלָאװעג ךיז

 ןופ רענייא .ףרָאד ןיא עטנַאקַאב ענייז טַאהעג ךיוא ןיוש טָאה לאיחי
 זיא ,טרעטנענרעד ךיז טָאה לאיחי ןעמעוו וצ ,רעניואוונייא-ףרָאד עטשרע יד

 םירָאק רעדָא ,"ןגרָאז עלַא; ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,לרעיױּפ סָאד ןעוועג

 .ןעמָאנ ןייז ךָאנ ,*שואעדַאט
 ,*ןגרָאז עלַא, לרעױּפ םעד ןיא סעכלעזַא ןעוועג טשינרָאג זיא ,ךעלטנגייא

 רעד ןעוװעג זיא רֶע .טיײקמַאזקרעמפיוא ערעדנוזַאב ךיז ףיוא ןעיצ לָאז סָאװ

 רעד ךָאנ עּפולַאכ רעטצעל רעד ןיא טניואוועג טָאה ,ףרָאד ןופ רעטצעל
 טָאה סָאװ ,הברוח רענעלַאפעגנייא ןַא ןיא ,סױרַא-געוו ןפיוא ןיוש ,עמשטערק
 "רַאפ טימ טציטשעגרעטנוא ןעוועג זיא ךַאד-יורטש רעד .ןטלַאהעג םיוק ךיז

 טַאהעג טָאה רע .רעטעלב עטליופרַאפ טימ טּפעלקעגמורַא ,סעקלעב עטליופ
 םעד ןיא ןגעלעג ןיוש ןענייז סָאװ ,דנַאל סעגרָאמ עגרַאק רָאּפ ַא סנגייא ןייז

 סעינעיּפ יד דרע רעד ןיא טקעטשעג ךָאנ ןבָאה סע .דלַאװ ןופ ןָאיַאר ןגידמָאז
 ןָאט וצ טַאהעג טָאה שואעדַאט לרעױּפ סָאד .רעמייב עטקַאהעגסיוא יד ןופ

 ןרעקַארַאפ טנָאקעג טָאה רע רעדייא ,ןעלצרָאװ ענעבמעד יד ןקַאהסיוא ןטימ

 .דלעפ עלעקיטש סָאד
 רָאנ יו ,ןגרָאמירפ ןדעי ןעז טנָאקעג לאיחי םיא טָאה רעטצנעפ ןייז ןופ

 עלַא; עלעקיוג סָאד .דרע רעד ןופ לסיב ַא ףיוא ךיז טביוה ןקלָאװ-יוט רעד

 ,םענעסירעצ ןייז ןיא טליהעגמורַא ,ףיוה ןייז ןופ ןייגסױרַא טגעלפ *ןגרָאז

 -נייא יד ןלעטשקעװַא ךיז רע טגעלפ קַאה ַא טימ ןוא ,לצלעּפ-ןסּפעש ןעמירָא

 םיא ףױא .ןקַאהסױרַא דרע רעד ןופ ןעלצרָאװ עטגייוװצרַאפ-ףיט עטרַאדעג
 טוג ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,"ישפנ יכרב; ןופ קוסּפ םעד טנרעלעג לאיחי טָאה

 רעד טייג) *ברע דע ותדובעלו ולעּפל םדא אציג :לרעױּפ ןרַאפ טסַאּפעג

 יד ןעוועג זיא לרעױּפ סָאד םירָאװ .(טנוװָא ןזיב טעברַא ןייז וצ סױרַא שטנעמ

 זיא יוט רעטכייפ רעד ןעוו ,ןָא-ןגרָאמירפ ןופ .טעברַא ןופ גנורעּפרעקרַאפ

 רע זיא ,ןלַאפעגוצ זיא טכַאנ יד זיב ,רעדלעפ יד רעביא טכידעג ןגעלעג ךָאנ

 ,ןגער ןייק טשינ טרַאעג טשינ םיא טָאה סע .םיוב ַא יוװ ,דלעפ ןיא ןענַאטשעג

 ,קַאז ןסַאנ ַא טימ טקעדעגוצ עציײלּפ יד .טניוו ןייק טשינ ,לגָאה ןייק טשינ

 רע .ןגער-סָאג ןטסקרַאטש םעד רעטנוא לדרעפ ןייז ייב ןענַאטשעג רע זיא

 ןיא םיוב רעד יװ רָאנ ,ןגער ןופ גנומערישַאב םוש ןייק טכוזעג טשינ טָאה

 ...דרע רעד ןופ *םדא; רעד ןעוועג זיא ,דלעפ ןיא המהב יד יוװ ,דלַאוװ

 ןעמ טָאה םניחב טשינ .טיײקנלַאפעג סרעױּפ םעד טקרעמַאב טָאה לאיחי

 ןופ רעטסמירָא רעד ןעוועג זיא רע םירָאװ ,*שואעדַאט םירָא ןפורעג םיא

 זיא סָאװ ,לדרעפ עגדיב ןייז רָאנ טגָאמרַאפ טשינ רעמ טָאה רע .עמירָא יד
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 ---,סָאבעלַאב ןייז יו ,טרעגָאמעגסיױא ןוא טעװעצַארּפעגסיױא ױזַא ךיוא ןעוועג

 סנייא ןסקַאװעגוצ יװ ןעוועג ןענייז המהב ןוא שטנעמ ..! רענייב ןוא לעפ

 זיא יוג רעד יוװ ױזַא .ןעמַאזוצ ןעזעג גידנעטש ייז טָאה ןעמ .ןטייווצ םוצ
 ךיז ןעמ טָאה ,רעגידתונלבס רעמ רעד ןוא ףרָאד ןיא רעטסדנימ רעד ןעוועג

 טעדווירקעג םיא ןבָאה עלַא .ערעדנַא עלַא טימ יו טפַאשעג רעמ םיא טימ

 רַאפ תויח סָאד טגָאיעגסױרַא םיא ןופ טָאה סםָאנָאקע רעד .ןײרַא ןייב ןזיב

 ,לזייה םענעכַארבעצ ןוא טנורג ןגידמַאז סעגרָאמ רָאּפ עמירָא עגרַאק ענייז

 *שואעדַאט םירָא, לרעױּפ סָאד .םירעיוּפ עכייר יד ןופ רעדייא ,רעמ ליפ
 ןגָאיּפָארַא םָאנָאקע רעד םיא טגעלפ ,ןגָאזוצּפָא טגַאװעג טשינ לָאמנייק טָאה

 רעדָא ,טעברַא עשיצירּפ ןָאט וצ דלעפ לקיטש ןגייא ןייז ןופ לדרעפ ןטימ
 לדרַעפ ןטימ טייוו-ןליימ ףיוא םיא ןקישקעװַא ןוא ןקעוופיוא ןזָאל טכַאניײיב

 טשינרָאג טָאה רע ,טכרָאהעג טָאה שואעדַאט םירָא .ןגרָאזַאב וצ תוחילש ַא
 ןפַאשַאב ןענייז סעציילּפ ענייז יו טקנוּפ ,ןכרָאה טשינ ןָאק ןעמ זַא ,טסואוועג
 ױזַא ,רעקַא םעד ןּפוטש וצ טנעה ענייז ,לוע םעד ךיז ףיוא ןּפעלש וצ ןרָאװעג

 טשינ לָאז סע ןעמעוו ןוא ,ןכרָאהעג וצ טניואוועג ןעוועג ןרעיוא ענייז ןענייז

 טפַאשעג ךיז ןבָאה סעקבָארַאּפ יד וליּפַא .םירעיוּפ יד ,םָאנָאקע רעד : ןייז

 עלַא טָאה ,בגא ,םיא ייב סָאװ ,רעמשטערק ןופ טדערעגּפָא ןיוש .םיא טימ
 ,,,טיורב ןסיב ןייז טנידרַאפ ןוא טעברַאעג *ןגרָאז

 -נייא טייטש רע ןעוו ,ךיז ייב טרעלק לרעיױּפ ַאזַא סָאװ ,סייוו רעוװ רָאנ

 ?לדרעפ ןייז טימ ןגער םעד רעטנוא ןסיורדניא ,סעװרָאב ,קַאז ַא ןיא טליהעג
 ? םיא ייב ןָא ךיז ןעלמַאז סע ךעלכעלעווק ערעטיב ַארַאפ סָאװ ,סייוו רעוו

 -עג טשינ שטנעמ ןייק לָאמנייק ןבָאה סָאװ ,ןגיוא-ריב עגידלקניפ ענייז ןיא
 ,טרעקַאלפעגפיוא לרעייפ-םַאלפ ַא לָאמלייט טָאה ,ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג טקוק
 ףיוא ,עמשטערק רעד ןופ ריט רעד ףיוא טייז ַא ןופ טקוקעג טָאה רע ןעוו

 ,ןפנָארב שַאלפ ַא ייב ןייגליואוו טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ עכייר יד

 ןעוועג טשינ זיא רע יו .עקרעמשטערק רעגישיילפ ,רעגיטיוה-סייוו רעד ףיוא

 טגעלפ --- ,גיכרָאהעג ןעוועג רע זיא טנוה רעגינעטרעטנוא ןַא יו --- ,גיכרָאהעג

 ןטשטיינקעגקעװַא ןגירעדינ ןייז רעטנוא ןופ ןבעג קוק ַא לָאמליײט ךָאד ר

 .ּפיר רעד ןיא ךָאטש ַא ןבעגעג טָאה םענעי זַא ,רַאדנערַא םעד ףיוא ןרעטש

 -עג ךיז גיונרַאפ ַא גינעטרעטנוא לרעיוּפ סָאד טָאה םורַא טונימ ַא ןיא ןיוש

 ןבילבעג זיא קילב ןייז רעבָא ,ןשוק םוצ לברַא םעד ןָאקעג ּפַאכ ַא ,ןבעג

 ױזַא טייטש רע ןעװ ,לָאמלײט ..ןיב ַא ןופ ךָאטש ַא יװ בייל ןיא ןקעטש

 טעיּפילש ,םערָא ןרעטנוא שטייב רעד טימ ,עמשטערק רעד ןופ ריט רעד ייב

 ףיוא ךיז טסיגעצ לכיימש רעסואימ ַאזַא ןוא ,עקרעמשטערק רעד ףיוא ױזַא רע



 טא םולש 172

 ןעוועג זיא סָאװ ,עבמָאג רעד רעביא ןוא ןייצ עטקַאהעגסיוא יד טימ ןּפיל ענייז
 ןפנָארב רעד ךיז טסיג עקרעקנעש רעד זַא ,דרָאב רעגיכעטש ַא טימ ןסקַאװַאב
 : םיתרשמ עריא ןופ םענייא וצ טיירש יז ןוא ,רעגניפ יד רעביא

 ךימ טרעכעל רע .עמשטערק רעד ןופ לרעױּפ סָאד סױרַא רימ טביירט ---
 !טנעה יד ןופ רימ טלַאפ ץלַא זַא ,ןגיוא ענייז טימ ךרוד

 רע טָאה ,ןעוועג טשינ זיא לרעױּפ עמירָא סָאד גינעטרעטנוא יװ םירָאװ
 עשיטָאכוס סָאד ,לזייא רעגינעּפשרעדיװ ַא יו ,טעוועקירבעצ לָאמלייט ךיז

 -רעסַאװ ןוא עגיכייב-רעסַאװ עמירָא יד ,םייהרעדניא ןגָאלשעגסיױא טוג בייוו
 רע זיא ןיילַא .ןרָאנש ןייג ןלָאז ייז זַא ,ףרָאד ןרעביא טגָאיעצ רעדניק עקיּפעק
 ךיז ןטעבעג ןוא טשוקעג סיפ יד ןוא טנעה יד ,ןיירַא עמשטערק ןיא קעװַא

 טָאה ,ןבעג טלָאװעג טשינ טָאה עקרעקנעש יד .,ןטעברַאוצּפָא ףיוא לטרעווק ַא
 -ַאב ןעוועג זיא סָאװ ,לקעזדזלַאה ןופ ןגױצעגסױרַא ןשָארג ןטצעל םעד רע

 : ןבעג טלָאװעג טשינ ךיוא ןַאד רעבָא טָאה יז .רעטניוו ןפיוא ץלַאז רַאפ ןטלַאה
 יז טָאה -- !העש רעצרַאוװש ַא ףיוא ןשָארג םעד טשרעביל טלַאהַאב --

 ,טגָאזעג
 ןייז ןופ טכער ןטימ ןפנָארב םעד טרעדָאפעג טָאה לרעױּפ סָאד רעבָא

 : ןשָארג

 ןוא -- .טהנעטעג רע טָאה -- !גידנעטש ךיא בָאה העש עצרַאװש יד ---

 .טשינ טקניטש ןשָארג סנַאמירָא םעד
 טָאה ריא ייב ןוא ,טַאװכ ַא ענעדיא ַא ןעוועג זיא עקרעקנעש יד רעבָא

 : טגָאזעג יז טָאה .ןריפכרוד סעּפע טכייל ױזַא טנָאקעג טשינ ןעמ
 ייב ךיד ךיא לעװ טשינַא ,טשרעביל ןייא ךיד ליטש ,שואעדַאט םירָא --- }
 .ןלעטשסיורַא ןזָאל ןרעיוא יד

 יד זַא ,טרָאנשעג שיטניה ױזַא ,ןטעבעג ױזַא טָאה לוק סרעױּפ םעד רעבָא

 רַאפ טעװעקסַאלעגסיוא ןוא טלעטשעגנייא שזַא םיא רַאפ ךיז ןבָאה םירעיוּפ

 .עקרעקנעש רעד ןופ לטרעווק ַא םיא
 ןדערוצסיוא ןביוהעגנָא רע טָאה ,ןעקנורטעגנָא ךיז רע טָאה םיוק רָאנ

 -- .רָאסעסַא ןפיוא ,חלג ןפיוא ,םָאנָאקע ןפיוא ,ץירּפ ןפיוא ,ןיילַא טָאג ףיוא
 ךיז רעגניפ יד טימ ,ןקָארשרעד שזַא ךיז טָאה רעמשטערק רעד זַא ,עלַא ףיוא

 : טגָאלקעג ןוא טלעטשרַאפ ןרעיוא יד
 ,תודע טייז ריא ,ןשטנעמ !ןעגנערבמוא ךימ טעוװ יוג רעד ,ייוו-יוא ---

 ..טרעהעג טשינרָאג בָאה ךיא
 יז .םיא טימ תויהש עגנַאל ןייק טכַאמעג טשינ טָאה עקרעקנעש יד רָאנ

 : ןירַא םינּפ ןיא טנעה עטעקַאנ יד טימ ,טגָאזעג ןוא םיא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא
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 בייל ןייד ריד ןעמ טעװ ,עקַארקָאּפ וד ,ןליטשנייא טשינ ךיד טסעוװ --
 ! ןדיינש ןסַאּפ ןיא

 ןייק טשינ םענייק רָאפ ןיוש בָאה ךיא ..ייז ןלָאז !ןדיינש ייז ןלָאז --

 ךימ ייז ןלָאז טניה יד רַאפ .םָאנָאקע ןרַאפ טשינ ןוא ץירּפ ןרַאפ טשינ ,ארומ

 קלָאפ עמירָא סָאד רָאנ ןענָאק ייז :ןגָאז ךיא לע עגיניימ סָאד ןוא ,ןפרַאװ

 רעסייק רעד ,םָאנָאקע רעד ,ץירּפ רעד ...!ןענָאק ייז סָאװ טָא --- ,ןעדווירק

 -רָאג רעטייוו ןוא !ןעדווירק קלָאפ עמירָא סָאד רָאנ --- ,ןײלַא טָאג וליפַא ןוא
 ,טשינ

 ןסָאגעגסױא טשינ טָאה'מ זיב ,טגיאורַאב טשינ רעירפ ךיז טָאה רע ןוא

 -סױרַא עמשטערק רעד ןופ ןוא ּפָאק ןייז ףיוא רעסַאװ גיצומש לפעש ןייק

 ,טלעטשעג

 רֶע זיא ,ןפָאלשעגסיױא טוג ןפיוה:טסימ ןפיוא ךיז רע טָאה םיוק רָאנ

 רע .ןעגנַאגעג טעמָאכ ןיא דרעפ סָאד יו רעטייוו זיא ןוא ןרָאװעג רעטכינ
 טלָאװ סע יו ,גינעטרעטנוא ױזַא ןוא דלימ ױזַא עקשטַאט יד טּפעלשעג טָאה

 טָאה רע סָאװ ,ןענָאמרעד םיא טגעלפ ןעמ זַא ןוא .ןעוועג טשינרָאג לָאמנייק
 גינעטרעטנוא ןַא טימ טרעפטנעעגּפָא רע טָאה ,טעװעקסיּפעגסיוא טייהרערוכיש

 : עלעכיימש

 טיג רַאפרעד .,רוכיש זיא רע ןעוו ,ןָא-טעוװעקסיּפ רעיױּפ ַא סָאװ ,אלימ ---
 .עדרָאמ רעד ןיא םיא ןעמ

 .ןטעב-הליחמ ןוא ןּפַאכנָא סופ םעד ,ןלַאפ ינק יד וצ טגעלפ רע ןוא

 רע רָאנ ,ןעגנַאגעג לזייא ןַא יו רע זיא טעברַא רעד וצ רָאנ טשינ ןוא

 טזָאלעג םיא טָאה םָאנָאקע רעד סָאװ ,ץימש יד ןעמונעגנָא הבהאב ךיוא טָאה

 עלַאדָאטס רעד ןופ םיא טָאה ןעמ .ץירּפ ןפיוא ןדערסיוא ןרָאפ ןסײמשנײרַא
 ןעוועג ןענייז רעטיר יד לייוו ...ןטגיטולבעצ ַא ןוא ןכיילב ַא ןגָארטעגסױרַא
 -סיימש רעד וצ זיא בייוו עגיטכיזדניווש סָאד ...גיסע ןיא טקייװעג ,עפרַאש
 ןוא ןגָאלשעג טנעה יד טימ ּפָאק םעד ךיז טָאה ,ןפיול וצ ןעמוקעג עלָאדָאטס

 : ןגירשעג

 !ַאגָאבדַאילַא --

 טימ טקוקעג טָאה רע .ןעמונעג טנעה יד ןיא ּפָאק סנַאמ םעד טָאה יז
 לָאמלײט .טגָאזעג טשינרָאג רע טָאה לָאמלייט .ריא ףיוא ןגיוא עסייוו יד

 : ןפורעגנָא ךיז רע טָאה

 ןעמ ףרַאדַאב ,עסיורג יד ףיוא טעװעקסיּפעג ?ןכַאמ וטסעװ סָאװ --

 יי! ןלָאצַאב רַאפרעד



 שא םולש 174

 טשיװעגּפָא טשינ ןּפיל ענייז ןופ זיא עלעכיימש עגידורב סָאד רָאנ
 ...ןרָאװעג

 ןעמעלַא רַאפ : ןסירג וצ ,עלעיוג סָאד ,ןפוא םענדָאמ ַא טַאהעג טָאה רע
 ךיז רע טָאה עסיורג יד רַאפ .טוה םעד ןגיוצעג ןוא ינק יד ןגיובעג רע טָאה
 ןעמעלַא רַאפ .ןשוק טּפַאכעג טנַאה יד -- עניילק יד .סיפ יד וצ ןפרָאװעג

 -רעטנוא ןַא טימ טסירגעג ןעמעלַא ןוא ןגיובעג ּפָאק םעד רע טָאה ףרָאד ןיא
 ,ךיז ןקוב ןוא ךיז ןגיוב ןצנַאג םעד ייב רָאנ .טרירעג טָאה סָאװ ,טייקגינעט

 -ךױּפַאק עכעלמייהמוא סָאד זיא ,ןשוק טנַאה יד ןוא ,ןלַאפ סיפ יד וצ ןוא

 -רעשטשעגסיוא יד טימ ,עבמָאג רעטמירקרַאפ ,רעבָארג רעד ןופ עלעכיימש
 ױזַא טָאה רע ןעמעוו ,רעד ןוא .ןדנואוושרַאפ טשינ ,סעלסַאי עגינייצדןָא עטעב

 םעד ןופ זיא רע יצ ,טסואוועג טשינ טָאה ,ינק יד וצ זיב טסירגעג גיטרַא
 ךיז טָאה ןעמ ,לַאפ ןדעי ןיא ..ןרָאװעג טכַאלעגסיױא רעדָא טרעעג לרעױּפ

 יד .ליפוצ ןעוועג ןיוש זיא סע םירָאװ ,גנוסירגַאב ַאזַא ךָאנ ערקירּפ טליפעג

 ,ךיז ןגיוב םייב ןזיװעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,טייקגינעטרעטנוא עטּפַאכעגרעביא
 -- ,טייקגיניזמוא ןיא ןוא טייקכעלרעכעל ןיא טגָאיעגנײרַא גנוסירגַאב ןייז טָאה

 :ןלעטשּפָא טזומעג גידנעטש םיא טָאה ןעמ זַא ױזַא

 יד טזומעג טלַאװעג טימ טָאה ןעמ ןוא -- ...גונעג ...גונעג ןיוש ,ונ --

 ..ןסײרקעװַא עדרָאמ ןייז ןופ טנַאה

 םעד בילוצ ןעמוקעגסױרַא עקַאט זיא ןלאיחי טימ טפַאשטנַאקַאב יד

 ,גנוסירגַאב סלרעױּפ
 ,"ןגרָאז עלַא; ןָא-טפערט רע ןעוו ,לָאמ ןדעי זַא ,טקרעמַאב טָאה לאיחי

 לאיחי .ינק יד וצ זיב םיא רַאפ ךיז טגיוב ןוא לטיה סָאד םיא רַאפ רענעי טיצ
 טשינרָאג טָאה רע ןוא ,םיא ןעמ טניימ סָאד זַא ,טסואוועג טינ טשרעוצ טָאה
 ןבירטעגרעביא ןייז ןטלַאהעגנָא גידתונשקע רעבָא טָאה יוג רעד .טרעפטנעעג

 ןוא ,טקרעמַאב סע טָאה לגניא סָאד זיב ,גנַאל ױזַא .ןלאיחי רַאפ ךיז ןגיוב

 -רעד טָאה ןוא טמעשרַאפ ךיז טָאה רע .ןעוועג םענעגנָאמוא רעייז םיא זיא סע
 טָאה שואעדַאט רעד ןעוו ,לָאמנייא .ןדיימוצסיוא לרעױּפ סָאד טימַאב ךיז ךָאנ
 טוה םעד טנַאה רעד טימ רעדיו עמשטערק רעד ןופ ףיוה ןפיוא םיא רַאפ

 ךיז רעפיט ךָאנ טָאה ןוא ןָאטעגכָאנ םיא לאיחי טָאה ,ןגיוצעג ינק יד וצ זיב

 ,לרעױּפ םעד רַאפ ןגיוברַאפ קירוצ
 ךָאנ םיא טָאה סָאד .רעדנואו טימ טקוקעגנָא םיא טָאה לרעיוּפ סָאד

 קירוצ ףיט ךיז שואעדַאט ןעמירָא ןרַאפ לָאז רעצימיא זַא ,טריסַאּפ טשינ

 .טנַאה רעד ןיא טוה ןטימ ןגיונרַאפ
 סָאד רָאנ ןיב ךיא .ןגיונרַאפ טשינ ןַאּפ רעד ךיז ףרַאדַאב רימ רַאפ ---
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 עלעכיימש ערטיכ ןייז טימ רעױּפ רעד טָאה -- ...!"ןגרָאז עלַאפ לרעיופ
 ,טגָאזעג

 ךיא .ןגיונרַאפ טשינ ךיוא שזַאדָאּפסָאג רעד ךיז ףרַאד רימ רַאפ ןוא ---
 טרעפטנעעגּפָא לאיחי טָאה -- ,רעדניק סרעמשטערק םייב דמלמ רעד רָאנ ןיב

 ,קרעמרָאי יד ןופ טנעקעג טָאה רע סָאװ ,ןושל םעד טימ

 ןופ רעמ זיא עילָאּפָאט ןיא רענייא רעדעי ..לרעױּפ ןופ רעמ ץלַא
 .טרעפטנעעגּפָא גולק םיא לרעױּפ סָאד טָאה --- ...שואעדַאט ןעמירָא םעד

 -- ,ָאד טשינרָאג ןיב ךיא םירָאװ .רימ ןופ רעגיצניוו טשינ ,ןיינ ---

 .ןןבעגעגקירוצ םיא לאיחי טָאה

 ןעגנַאגעגנָא יז ןשיווצ טשרעוצ זיא ,ןפָארטעגנָא ךָאנרעד ךיז ןבָאה ייז זַא

 לרעױּפ סָאד זַא .ןגיוברַאפ רעירפ ךיז ןרעדנַא ןרַאפ טעװ סע רעוװ ,געיעג ַא
 טרעהעגפיוא רע טָאה ,טשינרָאג ָאד זיא לאיחי זַא ,ןרָאװעג-ריואוועג רעבָא זיא

 לגניא סָאד .ןרָאװעג טניירפ עטוג ױזַא ןענייז ייז רָאנ .ךיז ןגיוב וצ םיא רַאפ

 רעד ךיז טָאה לרעױּפ סָאד ןכלעוו וצ ,שטנעמ רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 ,ןכיילג ַא וצ רעכיילג ַא יו ,ךעלשטנעמ -- טרעטנעענ



 9 לטיּפַאק

 שרדמה-תיב סלאיחי

 טשינ טָאה ,שרדמה'תיב ןייק טַאהעג טשינ טָאה עילָאּפָאט ףרָאד סָאד
 .ןינמ ןטשרע ןטימ טנװַאד ןעמ ואוו ,םיליהת-הרבח ןייק ,םירפס ןייק טַאהעג

 ,רעטיירב רעד טָאה .ןעלמיה ןוא רעדלעפ טַאהעג עילָאּפָאט טָאה רַאפרעד
 ,.זיוה סטָאג ןלאיחי ןטיברַאפ ןסיורד רעסיורג

 וצ טוג זיא סע; :ןבירשעג טייטש ,ןעזעג טלמונַא רע טָאה ,לרפס ַא ןיא
 גָאט רענעריובעג-יינ רעד ןעוו ,דלעפ ןיא סנגרָאמ עירפ יד ןיא ךיז ןעניפעג
 טימ .רעזערג עמורפ יד ןשיװצ ןענעװַאד וצ ,דניז ןופ ןייר ןוא גנוי ךָאנ זיא

 *...הריש ןעגניז וצ ןעמַאזוצ ןשינעפעשַאב עלַא
 ןרעוו וצ ןגָאװצעגסיױא סנגרָאמ עירפ יד ןיא טַאהעג ביל לגניא סָאד טָאה

 רעד, ךיז טיינַאב דרע רעד ףיוא יו ןעזוצוצ ןוא טייקטכייפ-יוט רעד ןיא

 ,((תישארב-ישעמ) "טלעוו רעד ןופ ףַאשַאב

 גָאט רעד יװ ,ןָעז טנָאקעג ןעמ טָאה ץַאלּפ-רָאפנײרַא סעמשטצרק רעד ןופ
 .רעסַאנ ַא ןוא רעטכייפ ַא ,סױרַא טכַאנ רעד ןופ ןריובעג טרעוו

 ,טליהעגנייא לּפענ ןגיכלימ ןסייוו ַא ןיא זיא טלעוו עגידנקָאל ,עטייוו יד

 ..סמערָא עגידרעייפ טימ רעיילש םעד ןופ ןצענ יד רעדנַאנַאפ טסייר יז ןוא

 -רַאפ ךָאנ ןענייז ןעמַאטש יד ןעוו ,לּפענ םעד ךרוד-ןרַאּפש רעמייב ןציּפש יד

 יד טמוק טציא .ןטפול רעד ןיא ןבעווש רעמייב יד יװ ,סיוא סע טעז ,ןליוה

 ןיא יו ,סיוא למיה ןרעביא ךיז טײרּפש ןוא סַאפ-רעטופ ריא ןופ סױרַא ןוז

 רע .דיילק ַא יו ,ןוז ַא טימ טלעוװ יד ןָא-טדיילק טָאג, :טייטש *ישפנ יכרב.

 טסיג רעמ-לָאמַא-סָאװ םירָאװ *.גנַאהרָאפ ַא יו ,ןעלמיה יד רעביא סיוא-טיצ

 יו ,דרע עטכייפ יד ןענעקירט ייז ןוא ,טכיל סרעבעצ טימ למיה רעד ןָא ךיז

 ןפיוא גָאט ןצנַאגניא ןיוש זיא טציא ...לבלעק ןריובעג-יינ ריא טקעלַאב וק ַא

 ןיוש ןעמיווש ןעלזניא-ןקלָאװ עטמױזַאב-רעבליז .דרע רעד ףיוא ןוא למיה

 "ישפנ-יכרב; ןיא יװ ,ױזַא זיא סע זַא ,ךיז טכַאד סע .ןייוַא םי-למיה ןיא

 טימ ןוא -..סנקלָאװ יד ףיוא ןטייר וצ ןָא-טמוק טָאג; :ןבירשעג טייטש

 סױרַא-ןכיוט סע ,ןטנוא ןופ דרע יד ךיז טקעלּפטנַא למיה ןפיוא ןעמוקנָא סטָאג

 טייקטכייפ טימ ענעגיוזעגנָא ,רעדלעפ-עשַאּפ ענירג עטעפ יד לּפענ ןטכידעג ןופ

 ןעיולב םייב ּפָא טשרע ךיז ןעמיוצ ןוא קעװַא טייוו ץנַאג ךיז ןעיצ ,םָאווש ַא יו

 ױזַא ןוא שירפ ױזַא זיא רעדלעפ-עשַאּפ יד ןופ זָארג סָאד .דנַארידלַאװ
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 רַאפ זָארג ןצָארּפש טכַאמ רע; :קוסּפ םעד טנָאמרעד סע זַא ,ןירג גידהיחמ
 סָאװ ,ןכייט ןוא ןווַאטס עניילק יד ןיוש ךיז ןזייווַאב טציא *...המהב רעד
 סָאװ ,ךיור ךעלדנקלָאװ ןיא טקעדעגוצ ןצנַאגניא ןעוועג ייז ןענייז טציא זיב

 עגידנלַארטש ערעייז טימ ייז ןעשטשילב טציא .ייז ןופ ןגיטשעגפיוא זיא

 -ןייא ןעוועג סנירג ןיא ןטלָאװ ןעלמיה עגיטכיל רעקיטש יװ ,ןבױש-רעסַאװ

 :ּפָארַא -גרַאב גידעּפושמ ,ןסַאּפ ןיא ןעייג ןטייב-דלעפ עלַא ןוא ...טמַארעג
 ןטייב ;סעצנָאװ עגיכעטש ןבָאה סָאװ ,ךעלמיזעב-רעבָאה ענירג טימ ןטייב

 רענעשטער רעטלמילבַאב טימ ןטייב :ןעגנַאז-ןצייו עלעג ,ענעדלָאגניג טימ
 טכַאמ; ..ןָא-ןגרָאמירפ ןופ ךיז ןעיָאר ןעניב תונחמ רעכלעוו ייב ,עשַאק

 -ןשטנעמ -- טעברַא רעכעלשטנעמ ןופ ,ןגעוו סהמהב רעד ןופ זָארג ןצָארּפש

 ..ןעגנערבוצסיורַא דרע רעד ןופ טיורב ,זָארג
 ייב ןרעשטיווצ ייז ןוא ,טקעוועגפיוא גנַאל ןופ ןיוש זיא לגילפעג סָאד

 סע זַא ,קירוצ-ןוא-ןיהַא רעדלעפ יד ןזיירקוצמורַא טעברַא רעגיסיילפ רעייז

 טגעוַאב טציא ...טלעוו רעד ףיוא ליטש ױזַא זיא ךָאד ,ןטלַאהוצסיוא טשינ זיא
 -סייו ןוא עטקעלפַאב-טיור .ןבעל עשהמהב סָאד סעקנָאל יד ףיוא ןיוש ךיז

 םוצ רעזלעה עגנַאל ערעייז ןרעדינ ןוא ןעייטש רעדָא ןגיל יק עטלקנערּפשעג

 ּפעק ןוא רעזלעה עטלדייאעגסיוא ,עטנחַאב ערעייז ןגיוב דרעפ .ּפָארַא זָארג

 עמורפ ַא .ייז ןבעל ןעגנירּפש סעקַאבערשז עגידנרעטיצ עגנוי .סיפ יד וצ

 טכַאװ סע רעכלעוו םורַא ,לָאוװ טימ ןדָאלַאב רעווש ,עדַאטס-ןסּפעש עטַאוװעמת

 יד םורַא ההונמ טימ ךיז טעשַאּפ ,טנוה רעגידתועינצ רעבָא ,רעשיגרענע ןַא

 -עג סנעמעוו ,זנעג עסייוו ןופ טלעוו ַא .רעמייב-עברעוו עטקעלּפַאב-סייוו

 ןוא ,טָאג ,טלעוװ ןייד זיא סיורג יווק ,טיירב ןוא טייוו ףיוא-טייג סע רעדליּפ

 טסגיטעז וד ןוא ,טנַאה ןייד ףיוא טסנפע וד, *...! םישעמ ענייד ןענייז ליפ יו

 רעביא דיילק ַא יו ןסָאגעגסױא דסח סטָאג טגיל ױזַא *...סטוג טימ ןָא יז

 -טלַא טניװ-ןוא-ךגער ןופ .ענעלַאפעגנייא עניילק יד רעביא ,טלעװ רעד

 ..טציז שטנעמ רעמירָא רעד עכלעוו רעטנוא ,ךעלכעד ענעיורטש ענערָאװעג

 ןרערט .טלעװ רעד רַאפ תוכרב טימ טליפעגנָא טרעוו ץרַאה סלאיחי

 ,ןביולג טשינ ןָאק רע ןוא ,דיירפ ןוא קילג רַאפ ןגיוא יד ןיא םיא ךיז ןלעטש

 ,זיוהרעדָאפ סָאד --- טנייה ןגידנעייגכרוד םעד ןופ טלעוו יד רָאנ זיא סָאד זַא

 ןופ טלעוו יד זיא סָאד ךיוא זַא ,ךיז טכַאד םיא .טשינ םויק ןייק טָאה סָאװ

 ץרַאה ןייז ןיא .חישמ ןגיבייא ןופ טלעװ יד ,(אובל-דיתעל) טפנוקוצ רעד

 יד ףיוא-םענ ,טָאג; :טנעה יד סיוא טיײרּפש רע .טעבעג ַא גיטייצ טרעוו

 544! ןירַא דסח ןגיבייא ןייד ןיא טלעוו

 ,טָאג רַאפ ןענייז ןעלמיה יד .*םדא ינבל ןתנ ץראהו ,'הל םימש ,םימשה.
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 יד רַאפ ןענייז ןעלמיה יד סָאװ .ןבירשעג טייטש -- ןשטנעמ רַאפ דרע יד

 זיא יז ,למיה סנשטנעמ םעד זיא יז .שטנעמ ןרַאפ דרע יד זיא ,םיכאלמ

 רעביא ןלַאפעגּפָארַא ןעלמיה יד ןופ ,ךעבענ ,זיא דרע יד .גילייה ןוא גיבייא

 דרע יד ךיוא טעװ ,ןעמוק טעוו חישמ ןעוו ,רַאפרעד .,דניז סנשטנעמ םעד
 סע יװ .,ןבעל ןשלמיה ןגיבייא ןופ לייט ַא ןרעוו טעװ ןוא טזיילעגסיוא ןרעוו

 יד ןעמענמורַא טעוװ ןוא ןעיצסיוא ךיז טעוװו םילשוריא :ןבירשעג טייטש

 ןופ טָאה םדָא רעדייא ,ןעוועג זיא יז סָאװ ,סָאד ןרעוו טעװ יז *..טלעוו עצנַאג
 ' ...ןסעגעג תעדה-ץע

 טעז ּפָארַא-לגרעב ןופ .ןדָאבסיױוא ךיז רע זומ ,רעסַאװ ַא טעז לאיחי ואוו
 טלגנעלש סָאװ ,עקַאט טסייה ףרָאד סָאד ןכלעוו ךָאנ ,עילָאּפָאט לכייט סָאד רע
 ךיז טלַאהַאב ,רעדלעפ-עשַאּפ ענירג יד ךרוד עגנעטס ענרעבליז ַא יוװ ךיז
 סע טעז ןעמ זיב ,ןגייווצ ןוא סעטסוק ןופ שינעטכידעג רעפיט רעד ןיא סיוא

 טעשטּפערד ןוא ּפָארַא גרַאב ןופ ןיוש רע זיא גנורּפש ַא טימ ןוא .רעמ טשינ

 ךָאנ ןענייז סָאװ ,רעזערג ענעגָאװצעגסיױא יד ןיא סיפ עטכישַאב-טכעלש טימ
 יד ןופ שינעטכידעג רעד ןיא ןיירַא ךיז טזָאל רע .ױט-טכַאנ ןופ טכייפ

 טניפעג טרָאד .טקעטשרַאפ ךיז טָאה לכייט סָאד עכלעוו ןיא ,ןגייווצ-הנעשוה
 םָארטש ןטימ גידנּפעלשטימ ,סשירפ ַא ןוא סגידעבעל ַא טלעווק סע יוװ ,סע רע

 קילבנגיוא ןייא ןִיא .עטירָאק רענעסקָאװַאב ןייז ךרוד ןגייווצ ענעכָארבעגּפָא
 -קוט ַא ךיז טיג ןוא תופנכ-עברא ןוא ןזיוה יד ּפָארַא ךיז ןופ לאיחי טפרַאװ

 ןעגנירּפש סעבַאשז יד .קערש רַאפ ןפיולטנַא שיפ יד .רעסַאװ ןיא רעטנוא
 ןיא ךיז טזָאל לאיחי ןוא ,גערב ןפיוא יײרעקַאװק רעגיטסגנַא טימ סױרַא
 -המחלמ טוואורּפ רע .טשינ רע ןָאק קירוצ .רעסַאװ ןופ טּפעלשעגטימ ,םָארטש
 ןופ טשינ ךיז טריר רע רעבָא ,ןלַאװ:-רעסַאװ יד ןופ טעּפמיא םעד טימ ןטלַאה

 ןייז טניפעג רע זיב טייצ ַא טמענ סע .קירוצ סױרַא טכירק רע ןוא :טרָא

 .סעטסוק יד ןיא טקעטשרַאפ טָאה רע סָאװ ,ץכעוטנָא

 גנַאל ױזַא .המשנ יד ךיוא רָאנ ,ףוג םעד רָאנ טשינ טנינייר רעסַאװ

 ןייק ןָאט טשינ וטסנָאק ,רעסַאװ ןופ טייקליק יד בייל ןייד ףיוא טסליפ וד יו

 טָאג וצ יואר ןוא טרעטיילעג לאיחי ךיז טליפ ךיז ןדָאבסיױא ןכָאנ ...סטכעלש

 ענדָאמ ַא דימת םיא טלַאפַאב ךיז ןדָאבסױא ןכָאנ םירָאװ .ןָאט וצ הליפת

 סָאד .ץַאלּפ ןייז ןיוש טָאה רע .ןטעב וצ טָאג טייקגיליוו ַא ןוא טייקמורפ

 "טיירב .ענעפרָאװעצ:רעטיש ןעיטש סע ואװ ,לגרעב ענירג סָאד זיא

 ,ןגייוצ עטרעטעלבַאב עגנַאל יד ןיא ,טרָאד .ךעלמייב-עברעוו ענעסקַאװעצ

 .דלעפ ןופ לגייפ עלַא ןעניואוו ,ּפעצ עגנַאל יו ךיז ןופ ןפרַאװ סעברעוו יד סָאװ
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 ,ןעמרַאיל ַא ןוא ןעיירש ַא ,יירעגניזעג ַא ,יירעשטיווצעג ַא טרָאד זיא דימת

 ןיהַא ךיוא ןעמוק סנגרָאמירפ .קרַאמרָאי-לגיױפ ַא ןעוועג טרָאד טלָאװ סע יו

 רעד ףױא עגנוי ערעיײז טימ טסענ רעייז ןבָאה עכלעוו ,סענַאשטָאב יד

 עקנַאיפרָאט עטכייפ ַא ָאד זיא ,לגרעב םעד ןופ טייוו טשינ ,טרָאד ...עמשטערק

 ךיז ןזײּפש לגייפ ערעדנַא ןוא סענַאשטָאב יד סָאװ ,םירעוו ליפ רעייז טימ

 ערעדנַא יד וצ ןיהַא ןעמוק סענַאשטָאב יד זַא ,סיוא טמוק ןלאיחי ייב .ייז טימ
 וצ ךיז טעבנג רע .הריש ןגָאז םייב ןטכירוצּפָא ןינמ ַא ייז טימ ידכ ,לגייפ

 ןוא ןקערשרעביא טשינ לגייפ יד לָאז רע ידכ ,ליטש רעייז לגרעב םוצ

 טדער רע .הליפת ןייז ּפָא-טכיר ןוא םיוב-עברעוו ַא רעטניה קעװַא ךיז טלעטש

 יז טימ טגָאז רע ןוא ,לגיופ ַא סטָאג יו רעמ טשינ ךיוא זיא רע זַא ,ןייא ךיז

 ןופ תומשנ עגילייה ןענייז לגייפ יד זַא ,םיא ךיז טכַאד סע ...הריש ןעמַאזוצ

 ...תומשנ יד ןופ גנַאזעג ןטימ סיוא ךיז טשימ הליפת ןייז ןוא ,םיקידצ עסיורג

 ענדיב ןייז העש-ןגרָאמירפ רעד ןיא טריפ *שואעדַאט םירָא לרעיױּפ סָאד
 ןקיווקרעד ץרַאה סָאד סע זָאל וצ ,עשַאּפ רעשיצירּפ רעד ףיוא הבנוב לדרעפ

 ,טעברַא גָאט ןצנַאג ַא ףיוא סע טמענ רע רעדייא ,זָארג שירפ לסיב ַא טימ
 רע .ץכעוט סלאיחי גייווצעג םעד ןיא שינעטלעהַאב ןייז ןופ ךָאנ רע טקוק

 םעד רעטנוא גנַאל ןוא םורפ ךיז *טעילדָאמ, ןוא טייטש לגניא סָאד יו טעז
 ןוא ּפָאק ןטַאװעלדוק ןייז ןיא עטַאוװעמת ךיז רע טצַארק ...רעשטיווצעג-לגיופ

 ; ךיז טכַארט
 ..קילָאטַאק ןייק טשינ זיא רע סָאװ ,דָאש ַא .לגניא סָאד ,המשנ עמורפ ַא --

 רעדניק סרַאדנערַא ןטימ לאיחי ךיז טמענ ,םיהַא ןענעװַאד ןכָאנ גידנעמוק
 ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניא רָאּפ ַא ןופ טײטשַאב רדח ןייז .ןענרעל תיב-ףלא םעד

 טלַאה סָאװ ,סנכש ןשידיא ַא ךָאנ ןוא סרַאדנערַא םעד ,ערעטלע ןוא ערעגניא

 ,עדנערַא ןיא לימ:רעסַאװ יד

 ףניפ-ריפ יד ,עניילק יד רָאג טימ תיב-ףלא םעד רע טנרעל טשרעוצ

 םיא טרעוו .ןעוועג ךעלדנעטשרַאפמוא םיא זיא סע סָאװ ,סָאד ןוא .עגירעי
 .תוכישח סיורג םיא ייב טגירק הכאלמ ןייז .ךעלדנעטשרַאפ לָאמַאטימ

 ןדעי טימ .ןטָאנקעגנייא הרות עצנַאג יד טגיל תיב-ףלא ןופ תוא ןדעי ןיא

 יד עכלעוו טימ ,לגיצ יד ןענייז תויתוא יד .ןטלעוװ ןייז-ןקתמ ןעמ ןָאק תוא
 ,ןײלַא תיב-ףלא םעד רָאנ טגָאז דיא ַא ןעוו ןוא ,טלעטשעגנעמַאזוצ טרעוו הרות

 "עג ךעלמירפס ןיא טייטש -- ,טנרעלעג הרות עצנַאג יד טלָאװ רע יו זיא

 -פיונוצ טרעוו טרָאװ סָאד ןכלעוו ןופ ,תוא ןופ טײטַאב םעד ץוח ַא ,ןבירש

 ךעלמירפס יד ןופ .ןיז ןרעכעה ַא ךיז ןיא ןיילַא תוא סָאד טלַאהַאב ,טלעטשעג
 ,טָאג ןופ לגיּפשּפָא ןַא זיא שטנעמ רעד יו טקנוּפ זַא ,טסואוועג ךיוא רע טָאה
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 ןגידרעייפ םענעי ןופ לגיּפשּפָא רעיירטעג ַא טלעוו רעד ףיוא תוא סָאד זיא ױזַא

 -השמ ןזיוועג סע טָאה רע סָאװ ,למיה ןיא טָאג טימ ךיז טניפעג סָאװ ,תוא
 זיא ,ליומ סדניק ַא ןופ סױרַא טייג סָאװ ,תוא סָאד ...יניס גרַאב ןפיוא ןוניבר
 ,ךאלמ ןגילייה ַא טפַאשַאב ןוא ,המיגּפ םוש ןָא ,ץנַאג זיא ,דניז ןופ ןייר ךָאנ
 לייוו ,תוא סָאד סיױרַא טגָאז סע ןעוו ,לוק סדניק ןטימ רעייז ךיז טיירפ טָאג

 ןייז ןופ תוא סָאד סױרַא טמוק ,דניז ןופ ןייר זיא דניק סָאד סָאװ ,םעדכרוד
 ,המיגּפ םוש ןָא ,ךיז ןיא טגָארט סע סָאװ ,ןטלעװ עלַא טימ ,תומילשב ליומ
 -ּפַא רעייז ןייז ןעמ ףרַאדָאב םעדכרוד .ןבעגעג תוא סָאד טָאה טָאג יו ױזַא
 ןָאק דניק ַא ןופ *ןמָא? רעד לייוו .*ןמָא; ןגָאזכָאנ ןלָאז רעדניק זַא ,טיהעג

 ןופ ןענעװַאד עצנַאג סָאד יו רעמ ,ןעלמיה יד ןיא ןָאטּפיױא ליפ רעייז לָאמַא
 זיא רע ןעוו ,טגָאזעגנָא גידנעטש רעטָאפ רעד םיא טָאה סָאד ..עסיורג יד

 ַא ןוא הווצמ עסיורג ַא זיא סע .ןענעװַאד ןײרַא שרדמה-תיב ןיא ןעמוקעג
 הריש רעייז זיא סָאד לייו ,ןענרעל וצ תיב-ףלא םעד רעדניק טימ היכז

 .טָאג רַאפ
 ןייז ןבעגעגרעביא ךיז קשח ןוא עביל סיורג טימ לאיחי עקַאט טָאה

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ םיא ייב זיא רעדניק יד טימ ןענרעל סָאד .הכאלמ

 םינּפ עתמא סָאד רעטציא ךיז טקעלּפטנַא ןײלַא םיא רַאפ .הדובע רעגילייה ַא

 ...תומילש רעצנַאג ןייז ןיא תוא ןשידיא ןופ

 ייב ךעלדנעטשרַאפ ןוא רָאלק ױזַא ןעוועג ץלַא זיא גידנעטש טשינ רעבָא

 ענעדיישרַאפ ןוא ,ןעשטוקרעד וצ ןביוהעגנָא ןיוש םיא טָאה ןטש רעד .םיא

 .ןרעטַאמ וצ ןביוהעגנָא םיא ןבָאה תוקפס

 זיא ,ןעקנַאדעג עטכעלש ףיוא טכַארבעג םיא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד

 .שואעדַאט םירָא לרעיױוּפ סָאד ןעוועג עקַאט

 ןטימ טפָא לאיחי ךיז טגעלפ ,ןגָאז-הריש ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו

 ןופ דנַאר םייב ,עּפולַאכ ןייז ןופ רעקַא ןקידמַאז ןפיוא ןפערטנעמַאזוצ לרעױּפ

 יּפָאק ןגידשואי ַא טימ ןטכַארטַאב ןוא ןייטש טגעלפ לרעױּפ סָאד .דלַאװ

 יד .דלעפ לקיטש ןייז ףיוא ןעגנַאז ענעגָאלשעגסיױוא עשיטָאכוס יד שינעלקָאש

 ,טניװ-דמַאז םעד טימ טריפעג ףמַאק ןטלפייווצרַאפ ַא ןבָאה ןעגנַאז עשיטָאכוס

 ךיז ןבָאה גידנליוו-טשינ .שינעקירטידלַאװ רעד ןופ רעהַא ןזָאלבעג טָאה סָאװ

 ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדלעפ ענירג עשהררש ,עגיטעז יד ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג

 רעד טימ ןכילגרַאפ ייז טָאה ןעמ ןוא --- ,לָאט ןטכייפ ןיא ןטנוא ןגיוצעג

 .לגרעבידמַאז ןפיוא הלחנ רענעגָאלשעגסױא רעשירעױוּפ

 .ןטעברַאַאב הלחנ לקיטש ןייז לְדרעפ ןייז טימ לרעיױפ סָאד טגעלפ רעווש

 טָאה לדרעפ ענדיב סָאד סָאװ ,סָאד יװ רעמ .ימ רעייז ןעוועג זיא םניחב רעבָא
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 -רעטצניפ רעגיטכַאנ רעד ןיא טָאה *ןגרָאז עלַא; סָאװ ןוא טנידרַאפ טשינ םיא
 .טַאהעג טשינ רע טָאה ,רעדלעפ עטעפ עשיצירּפ יד ןופ טעבנגעג טשינ שינ

 ךיז רע טָאה ,ןעוועג טשינ זיא הלחנ סרעיוּפ םעד םירָא יוװ ,ךָאד רעבָא

 רע .בייו קנַארק ַא יו יז טעשטשעיּפעג ,ריא ןָא ןטלַאהעג ןוא טּפעלקעג
 ןריפמייהַא ןוא עמשטערק רעד ייב דרעפ יד ןופ טסימ סָאד ןביילקפיוא טגעלפ
 טָאּפש טימ ןפורעג טָאה ןעמ יװ ,*בייוו קנַארק; ןייז רַאפ עלעגעוו ןייז ףיוא

 ,הכרב ַא ןעוועג זיא ערעדנַא ייב סָאװ ,סָאד רעבָא .הלחנ עמירָא סרעוּפ םעד
 ןסָאגעג טָאה סע זַא .הללק ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ *ןגרָאז עלַא; ייב זיא
 סָאד סָאװ ,דרע עצרַאװש ןטכיש יד טקנעװשעגּפָא םָארטש רעד טָאה ,ןגער ַא
 יז ןגָארטעגקעװַא ןוא ,טגיטעפַאב סיילפ ןוא גרָאז ליפ ױזַא טימ טָאה לרעױּפ

 רעדיוו זיא לרעױּפ עמירָא סָאד .רעדלעפ עשיצירּפ יד וצ ּפָארַא-לָאט ןיא

 -רעד ןטָארטעגּפָא טשינ שואעדַאט זיא ךָאד .לגרעב ןגידמַאז ןייז ייב ןבילבעג

 זיא סָאד .בוט-ןבא ןַא ןָא יו ,םעד ןָא ךיז ןטלַאהעג ,ךיז טרעמַאלקעג ,ןופ

 .טשינ רע טָאה סרעדנַא ןייק ןוא --- סנייז

 זיא שואעדַאט םירָא .דלעפ ןיא ןפָארטעגנָא לאיחי םיא טָאה לָאמנייא

 טעשטּפערדעג טָאה ןוא סייווש טימ רענעסָאגעגּפָא ןַא ,רעסיװרָאב ַא ןענַאטשעג

 סרעייז ןעוועג זיא סע ןוא ,רענייש ַא רעייז ןעוועג זיא ןגרָאמ רעד .טסימ ןיא

 ןיא םייוג יד ןפורעג קָאלג-ספרָאד רעד טָאה ןָא-גָאטרַאפ ןופ .אגה עסיורג ַא

 טשינ ,גָאטנוז ןייק טשינ טַאהעג טשינ טָאה לרעױּפ עמירָא רָאד .ןײרַא ךריק

 לרעױּפ סָאד רע טָאה ,טלָאװעג ךיז טָאה םָאנָאקע םעד ןעוו .םיבוט-םוי ןייק

 ןדעי רַאפ זיא סָאװ ,סָאד .טקישעג טעברַא רעטסואימ רעד ףיוא גָאטנוז

 .ןעוועג לחומ םיא ןעמ טָאה ,הריבע רעסיורג ַא רַאפ טנכעררַאפ ןעוועג םענייא

 ןגעוו יד ...ָאטשינ אגח ןייק ,טָאג ןייק םיא רַאפ זיא ,ץלַא ןיוש געמ רע יוװ ױזַא

 ,סעטרעױּפ ןוא סעסקיש ענעגָאװצעגסיוא טימ טגײלַאב ןעוועג ןענייז ףרָאד ןופ

 יד ןיא טכיל ןוא סמערָא יד רעטנוא רעכיב-טעבעג ןגָארטעג ןבָאה סָאװ

 ןבָאה ,דַארַאּפ םעד בילוצ עטצוּפעגסױא ,םירעיוּפ עגידבוט-םוי ןוא ,טנעה

 סָאד טייטש ָאד ןוא .?גָאטשרענָאד םענירג; ןופ עיסעצָארּפ רעד וצ טלייאעג

 "טסימ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא סָאװ ,עלעגעוו ןייז ייב לרעױּפ עמירָא

 ,האוצ ןיא בייל ןבלַאה ןזיב טעשטּפערד ןוא ,ןטסַאק

 "רַאפ יװ םיא רַאפ ךיז רע טָאה ,ןלאיחי ןעזרעד טָאה לרעױּפ סָאד זַא

 : טרעפטנע
 ןוא גָאטנוז םוא ןריפ ךיא געמ טסימ שיצירּפ ?ןכַאמ ךיא לָאז סָאװ --

 ןרַאפ רעביא רָאנ טביילב ,וצ ץירּפ רעד טמענ ךָאװ עצנַאג יד ?טשינ סנגייא

 .בוטיםוי רעד דלעפ ןשרעיוּפ
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 שטנעמ םעד טזָאלרַאפ טָאג .שואעדַאט ,ץרַאה םוצ טשינ ריד םענ ,ָא --

 ,טשינ ךיוא --- טסימ םייב ךיז טניפעג רע ןעוו וליפַא .טשינ לָאמנייק
 םירִא טָאג ףרַאדַאב סָאװ --- .לרעױּפ סָאד ךיז טרעדנואוו --- ? טָאג -

 -עלַאב טימ ףרָאד לופ ַא ןוא ץירּפ ןגיטכעמ םעד טָאה טָאג ? ןבָאה ןשואעדַאט
 ?ןבעג שואעדַאט םירָא םיא ןָאק סָאװ .םיא וצ ןטעב סָאװ ,םיטַאב

 וצ יו רעמ ,ןשטנעמ עמירָא יד וצ וצ ךיז טרעה טָאג ,ױזַא טשינ גָאז --
 .ןַאמירָא םעד ביל טָאה טָאג .עכייר יד

 םיא ןיא ביל רע טָאה ,ביל םיא טָאה רע זַא ןוא .עקַאט סע עז ךיא ,ָא --

 רעמירָא רעד טימ לגיופ-ביור רעד יוװ ,ןצייר וצ ךיז םיא טימ ,ןעמענ וצ המקנ

 .ןעגנַאז יד ןשיווצ טּפַאכ רע סָאװ ,עקטַאּפָארוק

 .שואעדַאט ,ןדער וצ ױזַא דניז עסיורג ַא זיא סע --

 םירָא יװ ,רענייא ַאזַא זַא ,טָאג ןעד סייו טשינַא !ייג ,ןיוש ייג -
 טקנעדעג ךָאד רע טלָאװ ,ָאי ןעװ ?עילָאּפָאט ןיא ךיז טניפעג ,שואעדַאט

 ! םיא ןָא
 .ןרָאװעג ןקָארשרעד זיא לאיחי
 .לרעױּפ סָאד לאיחי טגערפ -- ? טָאג רַאפ ארומ ןייק טשינרָאג טסָאה --

 סעשואעדַאט ףיוא ןזיװַאב ךיז טָאה עלעכיימש עגידנגָאזנָא-טכעלש סָאד

 : למיה ןפיוא טנַאה רעד טימ ןזיוועג טָאה רע ןוא ,עכמָאג

 טזייוו -- ,גירעדינ ױזַא זיא שואעדַאט םירָא ןוא ,ךיוה ױזַא זיא רע ---

 .ןייגנָא םיא סע ןָאק סָאװ --- .דרע רעד וצ זיב טנַאה רעד טימ לרעױּפ סָאד

 .? טשינ רעדָא ,ארומ םיא רַאפ ָאי טָאה לרעיוּפ סָאד יצ

 ערעזנוא טעז רע .עלַא זנוא ןופ רעטָאפ רעד זיא טָאג ! ױזַא טשינ דער --

 .ןעקנַאדעג ערעזנוא עלַא סייוו ןוא םישעמ

 טייג סע זַא ,עקַאט טסניימ ? זיא סָאװ --- ,סייוו רע ןוא טעז רע זַא ןוא ---

 יצ ?שרעדנַא רעדָא ױזַא ןרעלק ,ךעלמירעוו עניילק ,רימ יצ ,ןָא ךס ַא םיא

 ןסערפ רימ רעדָא ,טסייה חלג רעד יװ ,ערעדנַא סָאד סנייא ביל ןבָאה רימ

 -עגנָא ןעוועג םיא טלָאװ סע זַא ?טייהרעגידטבעל ערעדנַא סָאד סנייא ףיוא

 ןבָאה לָאז רענייא זַא ,טזָאלעגוצ וצרעד ןעוועג טשינ ךָאד רע טלָאװ ,ןעגנַאג

 רערעדנַא רעד ןוא --- ,לָאט םענירג םעד ףיוא לרעיוּפ סָאד טזייוו --- ,סָאד

 ..םעד טימ ןעוועדרָאמ ךיז לָאז

 .לרעיוּפ סָאד ,ןעוועקסיּפ טנָאקעג טָאה רע ,ָאי

 ָאטשינ זיא סע זַא ,ןופרעד טסואוועג טשינ לָאמסנעד ךָאנ טָאה לאיחי

 סטכעלש זַא ,סע ןעעז ןשטנעמ יװ ,ןעניז םעד ןיא סטכעלש ןייק ןוא סטוג ןייק
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 ,טרַאעג רעייז םיא טָאה .סטוג ןופ הגרדמ עגירעדינ ַא ,הגרדמ ַא רָאנ זיא
 -רסומ יד סָאװ ,םיצורית עלַא .טלעוו רעד ףיוא סטכעלש ָאד זיא סע סָאװרַאפ
 םעד ןוא טכעלש טייג קידצ םעד סָאװרַאפ ,אישק רעד ףיוא ןביג ךעלמירפס

 רעטושּפ רעד רָאנ ןדייס -- ,ןרעפטנערַאפ טנַאקעג טשינ סע ןבָאה ,טוג עשר
 עגַארפ יד טמוק לָאמטּפָא רעבָא .טייקגיטכערעג סטָאג ןיא ןוחטב רעדנילב

 ,.ןגיוא ענייז רַאפ טנַאװ ַא יו ךיז טלעטש ןוא

 .טשינ םיא ןוא טקעדעגפיוא לגניא םעד רַאּפ םינּפ ריא טיונ יד טָאה ירפ

 .טניושעג
 לָאמלייט .םונהיג רעגיטכיר ַא טרָאד זיא ,םעדיוב ַא טָאה עמשטערק יד

 ןעמ טּפעלש ,ןייג טשינ רעטייוו ןָאק ןוא קנַארק טרעוו חרוא ןַא זַא ,ךיז טכַאמ

 -רַאפ יד ןופ םענייא ףיוא סיוא םיא טגייל ןעמ ןוא םעדיוב ןפיוא ףױרַא םיא
 לָאזמ ,ארומ טָאה ןעמ .ןפרָאװעגנָא טרָאד ןענייז סָאװ ,סעקינעש עטליופ
 ַא ףיוא ךיז טלַאה עמשטערק רעד ןיא זַא ,ףרָאד ןיא ןרעוו-ריואוועג טשינ
 רע ןוא רעסעב םיא טרעװ סע זיב ,ןקנַארק םעד ןעמ טלַאהַאב .ּרעקנַארק
 -- סיוא םַאזנייא טייג רע רעדָא ,ןירַא לטעטש ןיא ןּפעלש רעטייוו ךיז ןָאק

 םיא ןעגנערב וצ ןיירַא לטעטש ןיא לרופ ַא ףיוא טכַאניב םיא טריפ ןעמ ןוא

 ,לארשי-רבק וצ
 סָאװ ,ןצכערק יד טשינ טרעה רענייק ,טייוו ןוא ךיוה זיא םעדיוב רעד

 טכַאמ סע זַא .םעדיוב ןפיוא טּפָא ךיז טניפעג לאיחי ,ןטרָאד ןופ סױרַא ןעייג

 ,שמשמ םיא זיא רע .ּפָא טשינ םיא ןופ לאיחי ןיוש טערט ,רעקנַארק ַאזַא ךיז

 ןגירעביא ןַא טימ וצ םיא טקעד ןוא ךלימ עמירַאװ לּפעט ַא ףױרַא םיא טגנערב

 .טרעהעגנָא ייז ןופ ךיז רע טָאה השעמ ערעטיב ןייא טשינ .שובלמ

 םעד טנעיילעג לאיחי טָאה ,"םעדיוב ןופ רעניואוונייא, יד ףיוא ,ייז ףיוא

 -עצ ַא יו ,ץרַאה םעד סיוא רעטיוט ַא יוװ ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןיב ךיא, :קוסּפ

 -מוא ןייק ָאטשינ זיא סע םירָאװ *...סױרַא טפרַאװ ןעמ סָאװ ,ילכ ענעכָארב

 ןעו .שטנעמ רענעבילבעג-ןייטש ַא יו טלעװ רעד ףיוא שפנ רערעכעלקילג

 ןופ םיצורית םוש ןייק ..ןליופ ןָא רע טבייה ,ּפָא ךיז טלעטש שטנעמ רעד

 ןבעל רעדנַא ןַא ןופ דניז יד רַאפ םילוגלג ןוא טלעוו רעד ףיוא ןעמוקּפָא ןַא

 סלאיחי ןיא טעשטָאטעג טָאה סָאװ ,םערָאװ םעד ןליטש טנָאקעג טשינ ןבָאה

 ןלָאצַאב שטנעמ רעד זומ סָאװרַאפ .טיונ רעכעלשטנעמ ןופ קילבנָא םייב ץרַאה

 ? ןונחו םוחר לא רעד זיא ואוו ? לטסעמ עלופ סָאד

 רָאנ ,עגַארפ יד ןרעפטנערַאפ טנָאקעג טשינ טָאה ץורית םוש ןייק ,ןיינ

 ,ץלַא זַא ,ןוחטב ןוא ןביולג רעגידמיאנת'זָא ,רענעבעגעגרעביא ,רעדנילב רעד

 ןשטנעמ יד תבוטל סע רע טוט ,טוט טָאג סָאװ
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 ןרַאפ ,ץַאלּפ ןפיוא סנגרָאמירפ עיורג יד ןיא ןענופעג רע טָאה סָאד ןוא

 יד יוו ןעזעגּפָארַא ךיז טָאה טרָאד ןופ סָאװ ,עמשטערק רעד ןיא רָאפניײרַא
 סטָאג יװ ןעזעג ךיז טָאה סע .,ףַאשַאב ריא ןיא ףיוא לָאמַאכָאנ טייטש טלעוו

 טרעפטנערַאפ תוישק עלַא ןענייז לָאמסנעד .ריא רעביא ּפָארַא טרעדינ דסח

 ןיא זיא סע ...ןגרָאז עשי'קפס עלַא ןופ ןרָאװעג ןשַאװעגּפָא זיא רע .ןרָאװעג
 ןופ תומילש רעד רַאפ רָאנ ,ןעוועג טשינ ץַאלּפ ןייק ךַאז ןייק רַאפ ץרַאה ןייז
 ...רעפעשַאב ןייז ןיא ןוחטב ןדנילב םעד רַאפ ןוא טלעוו רעד



 60 לטיפַאק

 ןירעטיהדנעג יד

 .טור ,עמשטערק יד ,םונהיג רעד ןעוו ,גָאט רעגיצנייא רעד זיא תבש
 -תבשפ ַא טייטש גינייוועניא .טשינ טור ןיילַא עקרעמשטערק יד ,עקַאט תמא
 טָאה גָאט ןגידתבש םעד רעביא .טיװעקָא םירעוּפ יד טפיוקרַאפ סָאװ ,*עיוג
 טָאה לאיחי ואוו ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא לרעקלַא ןיא ןגיוצעגנײרַא ךיז ןעמ
 -עג טכיל'תבש יד עקרעמשטערק יד טָאה טרָאד .רדח ןייז ךָאו עצנַאג ַא

 ןיא .ןטייצלָאמ יד ןסעגעג ןעמ טָאה טרָאד ןוא ,טיירגעג שיט םעד ,טשטנעב
 .טנווַאדעג ןינמ ַא טימ תבש ןדעי ןעמ טָאה לביטש םעד

 אליממ ךיז סע טָאה ,ףרָאד ןיא ןעמוקעגסױרַא רָאנ זיא לאיחי יװ ױזַא
 םעד ןגרָאזַאב וצ ךיז ףיוא ןעמונעגרעביא טָאה לאיחי זַא ,טכַאמעג ױזַא
 סע .גנוי רעבָארג ַא ןעוועג זיא ףלָאװ-המלש .,טייקשידיא טימ רעמשטערק
 טייקשידיא סָאד ןפלָאװ-המלש ייב זיא ןעמוקנָא סלאיחי זיב זַא ,סיוא טעז

 "עג ץרַאה םוצ סָאװ-גינייוו ךיז ןבָאה ייז .ןרָאװעג טיהעגּפָא יונעג ױזַא טשינ
 עכעלקערש רעמשטערק ןפיוא טדערעג וליפַא ןעמ טָאה לטעטש ןיא) ןעמונ
 עשרעבייוו יד ּפָא טשינ טיה יז זַא ,עקרעמשטערק רעד ףיוא טּפיוהרעד --- ,ןכַאז
 טימ טקעטשעגנָא רע טָאה ,ןעמוקעגניירַא בוטש ןיא זיא לאיחי טניז ,(...ןכַאז
 םוצ טנוװָא גָאטיײרפ ןעמוקעג זיא סע זַא .רעטכַאּפ םעד ךיוא טייקמורפ ןייז
 ןלאיחי רַאפ ירבע ןייז טימ טמעשעג דיא רענעסקַאוװרעד רעד ךיז טָאה ,שודיק
  ,לגניא ַא ןופ ןענרעל וצ טמעשעג טשינ רעבָא ךיז טָאה רע .ןכַאמ וצ שודיק
 ,שודיק םוצ ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא ...גהנמ ַא יצ ןיד ַא ןגערפ וצ םיא ייב

 | :שיט םוצ טשרעוצ ןלאיחי טּפוטשעג רעטכַאּפ רעד טָאה

 ...! שודיק וד ךַאמ ,ונ ,ונ --
 ןוא ןײרַא טנַאה רעד ןיא סוכ םעד ןעמונעג טָאה רעמשטערק רעד ןוא

 ,טַאהעג ארומ טָאה רע .םיא ףיוא טקוקעג ןוא טגָאזעגכָאנ לגניא םעד טָאה

 .רעלעפ ןייק טשינ טכַאמ רע יצ
 רשפא ןוא ,טלעג ךָאנ ענדעשז ןעוועג טשינ זיא עקרעמשטערק יד יו

 ןכַאמ וצ ריא ףיוא טלעפרַאפ טשינ טייקמורפ סלאיחי טָאה ,םעד בילוצ עקַאט
 ןרַאפ ןגָארקעג ץראיךרד ייז ןבָאה רָאנ טשינ .קורדנייא ןפיט ןגירעהעג םעד
 ןגייא ןַא יו טייקמורפ סלאיחי ןטכַארטַאב ןבױהעגנָא ןבָאה ייז רָאנ ,לגניא

 ןייז ייז ייב לָאז סע זַא ,טקישעגניײרַא בוטש ןיא ייז טָאה טָאג סָאװ ,סניוועג
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 טגנערב סָאװ ,עימק ַא יו ןלאיחי ןטלַאה ןביױהעגנָא ןבָאה ייז .הכרב ןוא עפש

 "סיוא טשינ רָאנ םיא לָאז ןעמ זַא ,גיוא זייב ַא ןופ טיהעגּפָא םיא ןבָאה ,קילג

 .ןפַאכ
 טָאה יז .ןעשַאּפוצסױא ןלאיחי ןעמונעג טציא ךיז טָאה עקרעקנעש יד

 "ניײרַא רעלעט ןייז ןיא שיילפ לקיטש עטסעב סָאד ןסע סָאד ןלייטעצ םייב

 יז יװ .ןסע םוצ םיִא טגָאיעג ןוא עיצרָאּפ עדעסערג ַא ןבעגעג םיא ,ןפרָאװעג

 טשינ לגניא סָאד יז טָאה ,ןפנָארב םייב קנעש ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג טשינ זיא

 ןוא ,ןסעגעג טשינ טנייה ךָאנ טָאה דמלמ רעד זַא ,טקנעדעג טָאה יז ,ןסעגרַאפ

 ,ןבעג וצ ןסײבנָא סָאד לגניא םעד בוטש רעטייווצ רעד ןיא ןפָאלעגניײרַא זיא

 .ןסע סָאד רוחב םעד ןגָארטנײרַא לָאז יז זַא ,רעטכָאט יד ןפורעג טָאה יז רעדָא

 לביטש-רדח ןיא ןעמוקעגניײרַא זיא לזייר רעטכָאט ריא ןעוו ,לָאמ ןדעי

 ,ןגיוא עדליוו עסיורג רָאּפ ַא ךיז ףיוא טליפרעד לאיחי טָאה ,ןסייבנָא ןטימ

 ןַא ןופ ,רָאה עטרעביושעצ ןופ םיא ףיוא טלעטשעגנָא ןעוועג ןענייז סָאװ

 ..סױרַא םינּפ סלדיימ טנערבעגּפָא

 םעד ןדיימוצסיוא ןעוועג טניואוועג רע זיא ןָא זייוודניק ןופ סָאװ ,לאיחי

 ידכ ,דרע רעד וצ ןזָאלעגּפָארַא ןגיוא יד טָאה ,טכעלשעג ןטייווצ ןופ קילבנָא

 גידתונשקע ןענַאטשעג רעבָא זיא לדיימ עדליוו סָאד .הבקנ ןייק ןעז וצ טשינ

 יד רעביא זיב ןרָאװעג טיור זיא לאיחי זַא ,טעיּפַאגעג ױזַא םיא ףיוא טָאה ןוא

 .ןרעיוא

 ריא ןיא עטזָאלעגּפָא ןַא ,לדיימ עדליוו סָאד ,םורַא יז טייג ךָאװ עצנַאג ַא

 -סָאװ יז טלַאה רעטומ יד  ,רָאה עטעטָאלּפעצ יד טימ ,דיילק שירענייגיצ

 סָאװ ,םייוג ױזַא-טַאלג רעדָא םיצירּפ עגנוי ידכ ,עמשטערק רעד ןופ רעטייוו .

 עקרעקנעש יד זַא ,ןקרעמַאב טשינ ןלָאז ,עמשטערק רעד ןיא ּפָא ךיז ןלעטש

 ןוא ןויסנ םעד ןייטשסיוא זומ רעטומ יד זַא ,גונעג ..רעטכָאט ענייש ַא טָאה

 ןָאק יז ,ארומ ןייק טשינ עקרעקנעש יד טָאה ךיז רַאפ רָאנ .הנכס ןיא ןייג

 יז טָאה לָאמנייא טשינ ןוא ...ךיוא ץירּפ ןרוכיש ַא ןגעג ןבעג הצע ןַא ךיז

 לדיימ ןייש גנוי ַא רעבָא ...רעסעמ ןרעטנוא ןופ ךיז טײרדעגסױרַא ,ןזיװַאב סע

 יד ידכ ןוא .ןבָאה וצ עמשטערק רעד ןבעל הנכס ַא ןעוועג לָאמסנעד זיא

 ןטלַאהעג ןויכב לדיימ עדליוו סָאד ןעמ טָאה ,ןקרעמַאב טשינ ןלָאז תוררש

 ןעמ ףרַאדַאב לדיימ ַא .טזָאלרָאװרַאפ ,עטמעקעגפיוא ןייק טשינ ,ןזָאלעגּפָא

 ןעשַאּפ דלעפ ןפיוא זנעג יד טקישעג רעטומ יד יז טָאה ,ןענרעל טשינ ךָאד

 ןָאטעגנָא יז טָאה רעטומ יד ,ןטלַאה וצ עמשטערק רעד ןופ רעטייוו-סָאװ יבַא

 ןעוועג טלָאװ סָאװ ,ןח ַא טַאהעג טָאה דניק סָאד םירָאװ ,ןזָאלעגּפָא ןוא םירָא

 ,םיצירּפ עגידנרָאפכרוד יד רַאפ גידנלַאפפיוא
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 ,סעקשטַאק ןוא זנעג עריא ייב ךָאװ עצנַאג ַא ןפָאלעגמורַא יז זיא ױזַא
 ןשטנעב:טכיל םוצ ,לביטש-תבש םענעסָאלשעגּפָא ןיא ,טכַאנרַאפ גָאטיײרפ
 ייווצ ןיא רָאה יד טמעקרַאפ ןייש ,ןגָאװצעגסיױא ּפָאק םעד רעטומ יד ריא טָאה
 ,לדיילק ענעציצ עטלמילבעג סָאד ריא ןָאטעגנָא ןוא טצוּפַאב רעדנעב טימ ,ּפעצ

 ןעוועג טשינרָאג לזייר עדליוו יד זיא .חסּפ ףיוא טכַאמעג ריא טָאה ןעמ סָאװ
 .ןענעקרעד וצ

 ןוא שיט םייב קעװַא ךיז יז טלעטש ,שודיק םורפ טכַאמ לאיחי ןעוו

 ןגיוא יד טכַאמרַאפ רע ןעוו ,ןעמערב עלעקנוט ענייז ףיוא ,םיא ףיוא טקוק
 ,ץרַאה ריא ןיא טמירַאוװ סָאװ-סעּפע ןוא ,ןקַאב עטכעלנגעלעגסיוא ענייז ףיוא

 זַא ,טגרָאז יז ןוא ,שובלמ-תבש יינ ַא טכַאמעג ןלאיחי ןיוש טָאה עקרעקנעש יד
 עדליוו סָאד ,יז טייטש .,ןָאטוצנָא ןבָאה דמעה שירפ ַא תבש ןדעי לָאז רע
 ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,טשינ סייוו יז .ןגיוא יד טימ ףיוא םיא טסע ןוא ,לדיימ
 ןוא ,ליומ סָאד ףיוא טנפע ,םיא ןבעל וצ טנעָאנ-ץנַאג ךיז יז טקור ,ןעמעש
 ,טשינ סייוו יז .ןּפיל עגידרעטיצ יד ןופ ןייצ עסייוו עריא סױרַא ךיז ןזייוו סע
 טנעה יד ףיוא עבמָאג יד ןָא יז טנעל ,ןטלַאהקירוצ ךיז ןענָאק ףרַאדַאב ןעמ זַא

 ,ךיז ןגעװַאב סָאװ ,ןּפיל ענייז ףיוא ,ןירַא םינּפ ןיא ךיילג םיא טעיּפַאג ןוא
 יװ ,ךיז ןטכייל ןגיוא עריא ןוא ,ןעילג ןרעיוא עריא .זלַאה ןגנַאל ןייז ףיוא

 :ןעלזייר וצ יז טגָאז ,סע טקרעמַאב רעטומ יד .ךעלרעייפ-םַאלפ
 !טמעשעג ךיז טסלָאװ ? םיא ףיוא ױזַא טסעיּפַאג ןוא וטסייטש סָאװ --

 ! דיומ עסיורג ַא ןיוש טזיב
 גידנסיוו טשינ ןוא ,לדיימ עדליוו סָאד ּפָא-טרעפטנע -- ! ױזַא ךיא ליוו ---

 ןגיוא עריא ןופ ןרערט םָארטש ןסייה ַא סיױרַא-סָאג ַא יז טיג ,סָאװרַאפ ןיילַא
 .שיט ןופ קעװַא טפיול ןוא

 ּפָארַא קיסַאּפ םעד דלַאב םענ ךיא ?קירוצ ןײגרעהַא טשינ ָאד טסעוו --

 .עטַאט רעד טגָאז -- !ריד וצ

 בוטש ןופ טפיול לזייר עדליוו יד ןוא -- ...! ןייגרעהַא טשינ לעװ ךיא --

 ,סױרַא סַאג ןיא

 לזייר עדליוו יד יז טניפעג .ןכוז יז סױרַא סַאג רעד ףיוא טייג רעטומ יד

 .גידנענייוו ריט רעד רַאפ ןייטש

 ,סיוא רעטומ יד יז טכַאל --- ? רַאנ ,וטסנייוו סָאװרַאפ --

 ! ױזַא ליוו ךיא לייוו --
 .ןגירק טשינ ןתח ןייק טסעװ .ןענייוו וצ ןייש טשינ זיא סע ,ייג ---

 .לזייר עדליוו יד טיירש -- ! ןתח ןייק טשינ ליוו ךיא --
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 ןטימ ןרערט יד רעטומ יד ריא טשיװ -- !טסליוװ וד ,טסליוו .וד --

 .ןײרַא בוטש ןיא קירוצ יז טמענ ןוא ךוטרַאפ

 ןוא לרעסַאװ םייב ,לזייר עדליוו יד ,דלעפ ןיא ,ןסיורדניא ןיוש יז טגיל
 ,זנעג יד ןעוועג גונעג ריא ןענייז טציא זיב .ןעניפעג טשינ טרָא ןייק ךיז ןָאק
 ןיא ןבירטעגנײרַא גָאט ןדעי ייז טָאה יז .ןעגנַאגעגמוא זיא יז עכלעוו טימ

 טימ ךיז ןליוהרַאפ וצ טַאהעג ביל טָאה יז .ןײרַא גייווצעג ןטסטקעטשרַאפ םעד

 טקעדעגוצ ןענייז סָאװ ,ךעלרעסַאװ ענעלַאפרַאפ עטסנטלַאהַאבסיוא יד ןיא ייז

 רעד ףיוא םורַא ןעמיווש סָאװ ,ןעיליל-רעסַאװ טימ ,ץכעזיומעג ןירג טימ
 טעקַאנ זיא ,ןכיילג סריא יו ןעלדנַאהַאב זנעג יד טגעלפ יז .ךַאלפרעביוא

 רעייז טגָאיעגכָאנ ,ייז ךָאנ ךיז טגָאיעג ,רעסַאװ ןיא ייז טימ ןעמואושעגמורַא
 -פיוא ןוא "סעקרונ; ךיז טזָאלעג סרענָאג יד ךָאנ טָאה יז ,רעזייבעג גידרענָאג

 יד טימ ,קערוב טנוה-רעפעש רעד .סױרַא רעסַאװ ןרעטנוא ןופ ייז טּפַאכעג
 ךיז טגעלפ יז ןוא ,דלעפ ןיא ןטײלגַאב גידנעטש יז טגעלפ ,סעלדוק עסייוו

 .ןגָאימורַא םיא טימ
 -סעטרבח ןייק .ןעוט ךעלגניא סָאװ ,ץלַא ןָאט וצ טַאהעג ביל טָאה יז = -

 טָאה ךעלגניא עשרעוּפ יד טימ ,ףרָאד ןפיוא טַאהעג טשינ יז טָאה ךעלדיימ

 טשינ יז ןעמ טָאה עמשטערק רעד ןיא .ןרבח ךיז טזָאלעג טשינ עמַאמ יד יז

 רעטומ יד יז טָאה ,ןזיװַאב רָאנ ךיז טָאה יז יװ ,לָאמ ןדעי .טזָאלעגנײרַא
 יד טימ .ןָאט וצ ךיז טימ סָאװ טסואוועג טשינ לזייר טָאה ,טקישעגסױרַא

 ריא זיא .ןעמענרַאפ וצ ךיז טַאהעג קשח ןייק טשינ יז טָאה ןכַאז עגיבוטש
 ןטימ ,ןײגוצמורַא זנעג יד טימ רָאנ ,ןבילבעגרעביא טשינ ךַאז רעדנַא ןייק

 ,ףרָאד ןיא קלָאפ עטסגיטסול סָאד ןענייז זנעג יד .ןגָאױצמורַא ךיז קערוב טנוה
 עטנילפ יד ןגרָאב ךיז טגעלפ יז רעדָא ...ןדָאבוצסיױא ייז טימ ךיז טוג זיא סע

 .סעקטַאּפָארוק יד ףיוא ןעװעטַאשט ןוא רעפעש ןופ

 ןעשעג ריא טימ סָאד זיא סָאװ .גונעג ןעוועג זנעג יד ריא ןענייז טציא זיב

 ןייק יז טָאה קערוב טנוה םעד רַאפ ,יז ןלײװגנַאל זנעג יד ?טייצ עטצעל יד

 ןיא ןעקנורטרַאפ ,סעטסוק ןופ קעטשרַאפ םעד ןיא יז טגיל .טשינ סערעטניא

 ױזַא ,גירעיורט ױזַא זיא סע ...עקנַאילָאּפ רעד רעביא ךיז טרעגלַאװ ,זָארג
 ןרערט יד ריא ךיז ןסיג סע סָאװרַאפ טשינ סייוו יז .ןצרַאה ןפיוא ענטומעלַאק

 ...ןגיוא יד ןופ

 ףיוא ןעמוקסיורַא טציא לָאז לאיחי דמלמ רעד זַא ,טלָאװעג יז טלָאװ יו

 ןוא לרעקלַא ןיא דימת טציז רע ..!ןליּפש ריא טימ ךיז ןוא עקנָאל רעד

 רעביא םורַא ןילַא רע טכירק ,סױרַא לָאמַא ןיוש רע טייג ןוא ,ךיז *טעילדָאמ;
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 טציא רעסעב ךָאד טלָאװ רע ..סױרַא דלָאװ ןיא ןסיורדניא רעדָא ,רעדלעפ יד
 ןוא "סעקרונ, ךיז טזָאל ןעמ יװ ,ןזיוועג םיא טלָאװ יז !ןעמוקעגרעהַא ָאד
 ןָא ןבייה ייז ,ףיוא ייז טקערש ןעמ ןוא זנעג יד רעטנוא רעטנורַא ךיז טּפַאכ ןעמ
 זיא סע .רעסַאװ ןיא לגילפ ערעייז טימ ןּפַאלק ןוא ּפעק יד רעביא ןעילפ וצ
 ..זנעג יד ןופ ןרעוו וצ טצירּפשַאב טוג ױזַא

 לָאמוצ טשינ טזָאל רע ,רעדמערפ ַא ןוא רעגנערטש ַאזַא זיא רע רעבָא

 עכלעזַא טָאה רע .םיא ףיוא ןקוק וצ ביל אקווד טָאה יז ןוא .ךיז ףיוא ןקוק
 -נײרַא ךיז רעגניפ יד טוג ױזַא יאדווַא זיא סע ...תואּפ עטלזיירקעג ענייש

 -ןגיוא יד ,עטַאלג עכלעזַא רע טָאה ןגיוא ןוא ...תואּפ ענייז ןיא ןעיירדוצ
 ןענייז ייז ןעוו ,ןעמולב יד ייב יו ,טעלגעגסיוא ױזַא םיא ייב ןענייז ךעלטייה

 ךעלטייה יד ךיז ןעיצ ,ךיז *ןעילדָאמ,, םייב ןגיוא יד טכַאמרַאפ רע ןעוו ...טכייפ
 ןבָאה ןשרַאק עגידנרעק רָאּפ ַא זַא ,ךיז טכַאד לָאמסנעד ןוא ,ייז רעביא רעבירַא
 טנַאה רעד טימ ױזַא ךיז טסולג סע ןוא ,ךעלטייה יד רעטניה ןטלַאהַאב ךיז

 ...ענייז ןגיוא עטכַאמרַאפ יד ןרירַאב וצ

 -ןייק ךיז רע טליּפש סָאװרַאֿפ ! ריא וצ סױרַא טשינ רע טמוק סָאװרַאפ
 טלָאװ יז ?ריא טימ טשינ לָאמנייק רע טדער סָאװרַאפ ? ריא טימ טשינ לָאמ
 ! ןרירַאב יז ןלָאז רָאה ענייז ןוא ,זלַאה ןייז ןיא ןָאטנײרַא םינּפ ריא טלָאװעג ױזַא
 ךיז ןסיג ןרערט ,ץרַאה םייב שזַא ריא סע טמעלקרַאפ ,ןופרעד טרעלק יז זַא

 טכעטש ןוז יד לייוו ,ייז טכַאמרַאפ יז ןוא .ןגיוא יד ןופ טסואווַאבמוא שזַא ריא
 ,ןגיוא עטכייפ יד ןיא יז

 עלַא טעקיּפ סָאװ ,רענָאג רעגידהּפצוח רעד -- ?*קירדנעי רעסייוו; רעד
 ןעשטּפערדוצנָא טמוק ,ןריפפיוא ךיז ןלָאז ייז ױזַא יוװ ןָא ייז טביירט ןוא זנעג
 ןייז טסואוועג טלָאװ רע ךיילג ,טירט ענשזַאו ,עגידתומיענב טימ ריא וצ

 ןעמ זַא ,רע טניימ ,גירעיורט זיא ןירעטיפ ןייז זַא ,טעז רע .תובישח ענעגייא

 -אנעשוה יד טשינ סע טמענ יז זַא .,ןטסיירט יז טמוק רע ןוא ,םיא ףרַאדַאב
 ! ןגָאױצּפָא ןָא טשינ םיא סע טבייה ןוא ,ריא ןבעל טגיל סָאװ ,טוד

 רעצנַאג ַא רימ ייב ָאד זיא רע זַא ,טניימ רע !לווייט רעסייוו וד ---
 ..ןקישנָא ןקערוב ריד ףיוא ךיא לעװ ,קעװַא טשינ ךיילג ךיד טסייג !ונרומ

 !קערוב
 -עגנָא ןַא ןוא רעזגורב ַא ,רעטגידיילַאב ַא ּפָא ךיז טגָארט רענָאג רעד

 ..ןיירַא לבָאנש ןגנַאל ןייז ןיא גידנעשטרָאװ ,רענעזָאלב
 טָאה ןוא עלהיח ַא ןופ קנַאטשעג ַא ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ זיא סָאװ ,קערוב

 סעטסָאבעלַאב ןייז טרעהרעד סנטייוורעדנופ טָאה ,דלעפ ןיא טעשזדנָאלברַאפ

 ןפיולוצנָא ריפ עלַא ףיוא גיוא ןופ קנואוו ַא יו לענש טמוק רע ןוא ,ףור
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 רע טָאה ,עטנירַאה רעד ייב ןחמוא ןיא ןלַאפעג זיא רענָאג רעד זַא ,ןעזרעד
 נָא ךיז טָאה ..םיא טימ ךיז ןענעכערוצּפָא רשוכה:תעש ַא טציא ןענופעג
 ןענייז זנעג ערעדנַא יד רעכלעוו וצ ,רענָאג ןוא טנוה ןשיווצ המחלמ ַא ןביוהעג
 ,יירשעג ַא ,רעדליּפעג ַא ןכָארבעגסיױא טָאה סע .גיטליגכיילג ןבילבעג טשינ

 -רעדעלפ ןצנַאג םעד .ןרעדעפ ןקלָאװ ַא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה סע ןכלעוו ןופ
 קערוב ךיוא טָאה רעבָא רַאפרעד .ןריולרַאפ "קירדנעי רעסייוו, רעד טָאה שיוו

 ייז .ןקעלַאב וצ גנוצ רעד טימ טַאהעג ךיז ךָאנרעד סיב ןגיטולב ןייא טשינ

 טשינ ייז טָאה עטנירַאה יד זיב ,ןטָארטעגּפָא טשינ ערעדנַא סָאד סנייא ןענייז

 םעד ןוא ,טקישעג ךעלהיח ענייז וצ יז טָאה טנוה םעד .טור ריא טימ טדיישעצ
 ..ןײרַא ךייט ןיא רעבייוו ענייז וצ --- רענָאג

 יז טָאה ,ןָאט וצ סרעסעב סָאװ ןבָאה-טשינ רַאפ ןוא טיײקגילײװגנַאל רַאפ

 זיא ןוא -- ,טַאהעג טשינ יז טָאה ליפ --- ,ןפרָאװעגּפָארַא רעדיילק יד ךיז ןופ

 .ןײרַא לכייט ןיא רעדליּפעג ַא טימ זנעג יד ךָאנ
 סנטייוורעדנופ יז טרעהרעד ,רעסַאװ ןיא לּפָאנ םוצ זיב ױזַא טייטש יז יוו

 ץרַאה גידנּפַאלק ַא ןוא םעטָא םענעטלַאהעגנייא טימ ןייטש טביילב יז .טירט

 ,לגרעב םענירג םוצ ּפָא-טקנעל דלעפ סָאד ואוו ,טייז רעד ןופ יו טעז ןוא

 וצ ךיוה סעּפע טדער ןוא ,ףרָאד ןיא ןלאיחי טפור ןעמ יוװ ,"יבר רעד, טייג

 ,לזייר עדליוו יד זַא ױזַא ,רענעגושמ ַא יו טנעה יד טימ ייברעד טכַאמ ןוא ךיז

 ךיז טיג יז ,ןכַאל ןופ ןטלַאהקירוצ טשינ ךיז ןָאק ,רעסַאװ ןיא טייטש יז יװ

 טניפעג רע ואוו ,טייז רעד וצ ףױרַא-םיווש ַא ,רעסַאװ ןיא ןײרַא-קסעילּפ ַא

 : ןפור וצ ןָא טבייה ןוא ,ךיז
 !לאיחי !לאיחי !לאיחי --

 םענייק טעז ןוא רעזערג יד ןשיוװצ םורַא רעדנואוו טימ ךיז טקוק לאיחי

 ןפיוא ןסקַאװ סָאװ ,ןגייווצ-אנעשוה יד לייוו ,ןפור םיא לָאז סע רעוו ,טשינ

 טעכָאפ ןוא רעסַאװ ןיא ףיוא ךיז יז טלעטש .יז ןלעטשרַאפ ,גערב-רעסַאװ

 :טנַאה רעד טימ םיא וצ

 !ָאד !ָאד ,יבר --

 סקיוועג ןיא ןיײרַא זיא רע .ןפורעג םיא טָאה סָאװ ,לוק ןכָאנ טייג לאיחי

 .םוצ טשינ ,ייז ןשיװצ ןרָאװעג ןעקנורטרַאּפ זיא ןוא רעטיר-אנעשוה יד ןופ

 י"רַאפ רעמ ךָאנ טָאה ןוא רעטיר יד טימ טפמעקעג טָאה רע .,ןכירקסיורַא

 ,טעשזדנָאלב

 !ךיא ןיב ָאד !יבר ,ךיא ןיב ָאד ---

 יד ןעזרעד ןוא לכייט םוצ סױרַא זיא ,רעטיר יד טלייטעצ טָאה לאיחי

 .רעסַאװ ןיא לּפָאנ ןזיב לזייר עדליוו
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 וצ יז טפור -- !ןײרַא רעסַאװ ןיא םוק ןוא רעדניוושעג סיוא ךיד וט --
 ,ךייט ןופ םיא

 ףיוא םשור ןרעדנוזַאב ןייק טכַאמעג טשינרָאג טָאה לזייר עטעקַאנ יד
 ,ןָא טייהרעניילק ןופ ןעוועג טניואוועג רע זיא ןשטנעמ עטעקַאנ וצ .,ןלאיחי
 טקניטסניא רעטסגינייוועניא ןַא .לסייוו רעד ייב ךיז ןדָאב ןופ ןוא הוקמ רעד ןופ

 טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה רע .הבקנ ַא זיא לזייר זַא ,טגָאזעג וליפא םיא טָאה

 -רעטנוא הבקנ ַא זַא ,טסואוועג רע טָאה סיוועג .הבקנ עטעקַאנ ןייק ןעזעג

 -סיוא םיא ייב טָאה לזייר עטעקַאנ יד רעבָא .ןױשרַאּפסנַאמ ַא ןופ ךיז טדייש

 רעּפרעק רעגידלקסומ ריא ,ךיוה ןעוועג זיא יז .לגניא טעקַאנ ַא יװ ןעזעג

 ןגעוו טרעלקעג טשינרָאג רע טָאה .רוחב ַא וצ ךעלנע ןעוועג ןצנַאגניא זיא

 ריא טימ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה רע ןוא ,הבקנ עטעקַאנ ַא טעז רע זַא ,םעד
 ; ןהנעטסיוא

 ןוא ,הבקנ ַא טסיב וד .ןעמַאזוצ ריד טימ ןדָאב טשינ ךיז רָאט ךיא --

 ,רכז ַא ןיב ךיא
 זַא ,טגָאז עמַאמ יד .הבקנ ןייק טשינ ןיב ךיא .טסגעמ וד ,טסגעמ וד ---

 ,טשינרָאג ךָאנ ןעמ זיא ,טלַא רָאי ןציירד ןייק טשינ ךָאנ זיא ןעמ ןעוו

 וד -- .ןגיוא יד טכַאמרַאפ ןוא לאיחי טגָאז -- .,ָאי ,טסיב וד ,ָאי --
 השמ טניימ ןעמ סָאװ ,םירישה:ריש ןיא טנרעל ןעמ סָאװ ,סָאד ךָאד טסָאה

 ....ןרהא ןוא
 יז טגָאז -- !עז ,ַאנ ?ןביולג טשינ רימ טסליוו .טשינרָאג בָאה ךיא --

 .ןלאיחי וצ וצ-טייג ןוא רעסַאװ ןופ עטעקַאנ ַא סױרַא טפיול ןוא

 ,הבקנ רעטעקַאנ ַא ףיוא ןקוק טשינ רָאט ןעמ זַא ,ךיז טנַאמרעד לאיחי
 .ןעז טשינרָאג לָאז רע זַא ,ןגיוא יד טנַאה רעד טימ ךיז טלעטשרַאפ רע

 -רַאפ טימ ךיז רע טצעז .ריא ןבעל ןצעזקעװַא ךיז לָאז רע ,םיא טיונ יז
 ַא ךָאנ וצרעד ,הבקנ ַא ןבעל טציז רע זַא ,ךיז רע טנָאמרעד .ןגיוא עטכַאמ

 .קעװַא טפיול ןוא ףיוא קנילפ ךיז טּפַאכ רע ,ףיוא ביוה ַא םיא סע טיג .עטעקַאנ

 .לזייר ךיז טעב --- !לאיחי ,קעװַא טשינ ייג ---
 רעטניה רע טיירש --- ! הריבע עסיורג ַא זיא סע ,לזייר ,טשינ רָאט ןעמ ---

 ,םוא טשינ ךיז טקוק ןוא ךיז

 טצעזעגקעווַא ךיז רע טָאה ,ריא ןופ ןפָאלטנַא זיא רע ןעוו ,רעטעּפש טשרע
 גירעיורט ענדָאמ רעייז םיא זיא סע ןוא ,רעטייוו לסיב ַא ,רעסַאװ גערב םייב

 רע .םיא טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןרָאװעג טסואוַאב םיא זיא סע ,ןעוועג
 ןציז וצ --- ןָאטּפָא טנָאקעג ךַאז ַאזַא טָאה רע ױזַא יו ,טרעדנואוועג ךיז טָאה
 רע .ןגיוא יד ןופ ןסָאגעג םיא ךיז ןבָאה ןרערט ...הבקנ רעטעקַאנ ַא ןבעל
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 .ָאטשינ המוקת ןייק ןיוש ןיא םיא רַאפ .גידניז רעייז ןעמוקעגרָאפ ךיז זיא

 ךיז טרעגלַאװ ןוא הרות יד טזָאלרַאפ טָאה רע לייוו ,רַאפרעד ץלַא זיא סָאד

 ןייק טשינ טרעה רע ןוא ,סעמַאכ ,םירעױוּפ ןשיווצ עמשטערק ןיא םורַא ָאד
 !ןייז ףוס רעד םיא ןופ טעװ סָאװ ,טָאג .טשינ רע טנרעל ןײלַא ךיוא .הרות:-לוק

 רעד ןופ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,סָארדרַאפ ןצנַאג םעד ייב ,ענדָאמ רָאנ
 טַאהעג טשינ רע טָאה ,ןָאטעגּפָא ָאד םיא טָאה לזייר עדליוו יד סָאװ ,השעמ

 םיא ייב רָאג ךיז טָאה ריא וצ ,טרעקרַאפ .ריא ףיוא תומוערת םוש ןייק
 שרעדנַא סעּפע ךָאנ טימ תונמחר ןופ ליפעג ַא -- ,ליפעג יינ ַא טקעוװעגפיוא

 -ןיד ןייק ןבעגּפָא טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע ןכלעוו ןופ ,טשימעגנעמַאזוצ

  סיורג ןופרעד טָאה רע ןוא ,ןגיוצעגוצ ריא וצ טליפעג ךיז טָאה רע .ןובשחו
 -ייב לָאמליײט .ןפלעה טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע רעבָא .טַאהעג שפנ-תמגע

 זיב טַאהעג טשינ טָאה רע סָאװ ,ןעקנַאדעג ערעדנַא ןעמוקעג םיא ןענייז טכַאנ

 -סיוא ןויכ ַא טימ רע טָאה ,שיט םוצ ןסע טגנַאלרעד םיא טָאה יז זַא .טציא
 .ןקוק וצ םינּפ ןיא ריא טמעשעג רעייז ךיז טָאה רע לייוו ,קילב ריא ןטימעג

 וצ ןבױהעגנָא לָאמַאטימ ךיז טָאה ,לזייר עדליוו יד ,יז ךיוא ױזַא ןוא

 ...ןעמעש
 ןמעבעג ןוא ןגָאלשעג ץרַאה ןיא רעייז ןיוש ךיז לאיחי טָאה ןענעװַאד םייב

 : תוררועתה ןוא תובהלתה סיורג טימ הרשע-הנומש ןיא טָאג ייב ךיז
 רעזנוא ,זנוא רעטנענרעד ןוא הרות ןייד וצ ,רעטָאפ ,קירוצ זנוא רעק;,

 *...טסניד ןייד וצ ,ךלמ



 7 לטיּפַאק

 ?דיא-עלָאמס סָאד

 .חרוא רענדָאמ ַא עילָאּפָאט ןייק ןעמוקעגּפָארַא זיא קירוצ טייצ ַא טימ
 ךיז רע טָאה טריפעגפיוא רָאנ ,רענייא רעדעי יװ חרוא ןַא ןעוועג זיא סָאד
 יד יוװ ףרָאד סָאד טזָאלרַאפ טשינ טָאה רע .ערעדנַא יד יו שרעדנַא רָאג

 ןוא רעדלעפ יד רעביא ךיז ןכײלשמורַא ןביוהעגנָא טָאה רע רָאנ ,ערעדנַא
 -סיוא רע טָאה ןדיא ,ןעגנַאגעגנײרַא טשינ רע זיא רעזייה ןייק ןיא .רעדלעוו
 ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רענייק --- ,ץירּפ ןופ תושר ןעמוקַאב טָאה רע ,ןטימעג
 וצ -- ,םיא ןגעוו דייר עטכעלש וצ טכַארבעג עקַאט טָאה סָאד ןוא ,ױזַא יו
 ,רעמייב יד ןופ טייקטעפ יד ןצונסיוא ןוא דלַאװ ןופ דנַאר ּםייב ךיז ןצעזַאב

 ךיא רעד .עלָאמס ןכָאקוצסױא ןופרעד ידכ ,עינָאפילַאק טפור ןעמ סָאװ
 טימ ןטסַאק ןסיורג ַא ןוא עלָאמס ןסיג וצ םילכ טימ רופ ַא טכַארבעג טָאה

 סעקלעב ןוא רעטערב ןופ דלַאװ ןיא טזָאלעג םיא טָאה םָצנָאקע רעד .םירפס
 ןופ ערָאק טימ עקדוב יד רעטעּפש טָאה דיא רעד .ןּפַאלקנעמַאזוצ עקדוב ַא

 ןוא עלָאמס ןסיגוצסיוא -- הכאלמ ןייז וצ ךיז ןעמונעג ןוא טקעדַאב רעמייב

 ,ףיוה ןרַאפ טלעטשעגוצ טָאה רע סָאװ ,ץכעגעשזד
 ןיא טניואוועג ןבָאה עכלעוו ,בצק רעד ,רענלימ רעד ,רעמשטערק רעד

 טעוו תבש ףיוא .ןעמוקעגוצ ףרָאד ןיא דיא ַא ךָאנ : טיירפעג ךיז ןבָאה ,ףרָאד
 "ניא ךיז דיא ןדמערפ םעד טימ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא .ןייז ןינמ ַא רעכיג

 ןטלַאהעג ךיז טָאה דיא רעד רעבָא ?דיא ַא טמוק ןענַאװ ןופ :ןריסערעט

 רע טפיוק שיילפ רשכ ,ןינמ םוצ ןעמוקעג טשינ רע זיא תבש .סנטייוורעדנופ

 ןוא סנירג טימ ךיז טרענרעד רע ...טשינ שיילפ ןייק טסע רע ,טשינ לָאמנייק

 ףרָאד ןיא .,לּפעט ןייז ןיא ּפָא ןילַא ךיז טכָאק רע סָאװ ,רעצכעטיירק טימ

 לסיב ַא רעױּפ ַא ייב ףרַאדַאב רע ןעוו ,רָאנ לָאמַא --- ,ןטלעז ךיז רע טזייוַאב

 ..טשינ ךיוא רע טמוק טָאטש ןיא .ןפַאשנייא ךיז גרַאװנסע

 טכַאנ עצנַאג ַא שזַאילָאמס םייב ןעעז ייז זַא ,םירעיוּפ יד ןלייצרעד ָאד ןוא

 ןיא װַאטס םייב םיא ןעמ טעז סנגרָאמירפ .ןענערב טכיל עּפולַאכ רעד ןיא

 -עלָאמס סָאד .ךיז רע *טעילדָאמ; ןגרָאמירפ ןצנַאג ַא ןוא ,ןעלבוט ךיז דלַאװ

 םייב וליפַא טנרעל רע עכלעוו ןיא ,םירפס טימ בוטש עלופ ַא טָאה לדיא

 יד ןבָאה ..קרַאטש רעייז ייז רעביא ךיז טלקָאש רע .עלָאמס יד ןענערב

 ףרַאד ןיא .ןגירק וצ ץרא-ךרד ןוא ןבָאה וצ ארומ םיא רַאפ ןבױהעגנָא םירעיוּפ
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 ןבָאה ןדיא:-ספרָאד יד ...רעגילייה ַא זיא שזיַאלָאמס רעד זַא ,טדערעג ןעמ טָאה

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,קינװָאװ-דמל ַא ,ןגילייה םענעטלַאהַאב ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא
 ךיז ןריפפיוא ןייז םירָאװ .טלעוװ רעד ןופ ךיז ןגרָאברַאפ וצ ןיײרַא דלַאװ ןיא
 ןטימעגסיוא ץרא:ךרד טימ םיא טָאה ןעמ .ךעלנייוועגמוא רָאג ןעוועג זיא
 ךיז ןבָאה ייז .טייקטרעדנוזעגּפָא רעגילייה ןייז ןיא ןרעטש וצ טשינ םיא ידכ
 ןעמוקעג זיא קידצ רעגילייה ַא סָאװ ,םעד בילוצ ךעלקילג ןוא ךייר טליפעג

 ,..טימ רעייז ןיא ןצעזַאב ךיז
 רַאפ זיא סָאװ ןוא עמשטערק יד ןעגנַאגעגכרוד זיא סָאװ ,חרוא ןַא טשרע

 ןופ ,םענעגרָאברַאפ םעד ןעז וצ ןײרַא דלַאװ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא טייקגיריגיינ
 טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ןיוש טָאה ןעמ גנוריפפיוא רעכעלרעדנואוו סנעמעוו

 :טנעקרעד םיא טָאה ,טדערעג
 ! ןרעו רע לָאז ומש-חמי ,קיניבצ-יתבש רעד רָאג ךָאד זיא סָאד ,ייוו יוא ---

 םעד ןגעו השעמ עכעלנייוועגרעסיוא ןַא טלייצרעד טָאה חרוא רעד ןוא

 רעקצָאלּפ יד ןיא ,לסייוו רעד רעביא טייוו טגיל סָאװ ,טָאטש ַא ןופ זיא רע .דיא
 ןעמונרַאפ ךיז טָאה ןוא דלַאװ ַא ןיא טניואוועג ךיוא רע טָאה טרָאד .תומוקמ
 ענדָאמ ױזַא ךיוא ךיז טָאה ןוא ןסיג-עלָאמס ןופ הכאלמ רעבלעז רעד טימ

 רענעגרָאברַאפ ַא ,רוהטוישודק זיא רע זַא ,טניימעג טָאה ןעמ .טריפעגפיוא
 ןעמוקעגסױרַא ןענייז ןדיא עטסָארּפ טימ רעבייוו ןוא ,תפומ-לעב ַא ,רעגילייה
 טלייטעצ ,רעצכעטיירק ענעדיישרַאפ ןבעגעג ייז רע טָאה .תואופר ךָאנ םיא וצ

 ןבָאה םינדמל ןוא םינבר יד זַא .ןבירשעג ןיילַא ייז טָאה רע סָאװ ,תועימק
 "יתבש) סומשיחמי םעד ייז ןיא ןענופעג ייז ןבָאה ,תועימק יד טנפעעגפיוא

 -- ,זיא גהנמ רעייז יו ,ךיז טייטשרַאפ ,טייהרעטלעטשרַאפ -- ,ןעמָאנ (סיבצ

 .טָאג רעייז ןופ ןעמָאנ םעדי ךיוא ןוא
 רעד טָאה -- ..ריקי-ןב ןטימ ...ןיימ ךיא סָאװ ,ןיוש טייטשרַאפ ריא ---

 ןטימ ןעמַאזוצ -- .קערש טימ ליטש רעד ןיא רעיוא ןיא טמיורעגנייא חרוא

 ...ןתואירטמג עלַא ןוא םינפוא עלַא ףיוא ןבירשעגפיוא ,שרופמה-םש
 רעטייוו טלייצרעד --- ,ךַאז ַאזַא ןעזרעד ןבָאה םידמול ןוא םינבר יד זַא

 -עג םיא ןבָאה ייז .ןעגנוי-םיבצק םיא ךָאנ טקישעג ןעמ טָאה -- ,חרוא רעד

 רעהרַאפ ןפיוא ןעמונעג לדיא סָאד טָאה ןעמ ןוא ,ןיירַא טָאטש ןיא טכַארב

 ךיז טָאה רע זיב ,טגינײּפעג גנַאל ױזַא םיא טָאה ןעמ ,גונעג .שילָאּפ ןיא

 ןיא טביולג ןוא קיניבצייתבש רעטלעטשרַאפ ַא זיא רע זַא ,ןעוועג-הדומ עקַאט

 -."ריקי-ב, ןטימ ..ןיימ ךיא סָאװ ןיוש טייטשרַאפ ריא .ךיוא טָאג רעייז

 -- !סָאד ןרעה סָאװ ,ןרעיוא יד וצ ייוו .רע טגָאז ,ןעמוקעג ןיוש זיא חישמ

 ןיוש טָאה רע זַא ,ןרָאװעג"ריואוועג זיא ןעמ ,גונעג -- .חרוא רעד טצכערק



 1995 דיא 'סיליהת רער

 ןופ חלג ןטימ עקלעמש רעצנַאג ַא ןעוועג זיא ןוא ...ךיוא דמש ייב ןטלַאהעג

 טימ בר רעד ..םייהעג ןיא ןעמוק טכַאניב טגעלפ רע ןכלעוו וצ ,לטעטש

 ךעסיורג ַא זיא רע לייו ,ןסירעג-העירק ךיז ןבָאה םידמול ןוא םינייד יד
 ןעגנַאגעג ןעוועג טלָאװ רע ןעוו ןוא ,לבוקמ-לעב רעסיורג ַא ןוא םכח-דימלת

 ןעמ ...ןייגרעד ןכַאז עסיורג וצ טנָאקעג ןעוועג רע טלָאװ ,געוו ןגיטכיר ןפיוא
 ,..טגיילעגניירַא םרח ןיא טכיל עצרַאװש ייב לוש רעד ןיא םיא טָאה

 ןופ ץירּפ רעד ןוא חלג רעד ןעוו ,טתיממעג ןעוועג םיא טלָאװ ןעמ ---

 טזָאלעג טשינ ןוא םיא רַאפ ןעמונעגנָא ןעוועג טשינ ךיז ןטלָאװ טרָא םענעי
 ןגָארקעג הטרח ןיילַא רע טָאה םורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא .ןָאט סטכעלש ןייק םיא

 ןטעבעג ןוא ריט רעד ייב טגײלעגקעװַא ךיז ןוא ןעמוקעג לוש ןיא תבש זיא ןוא
 יד ןוא סענַאמרופ יד ,ןעגנוי עבָארג יד .םיא ףיוא ןטערט ןלָאז ןדיא זַא ,ךיז
 םיא טָאה בר רעד רָאנ ,סעקיסַאּפ ענעמיר יד ןָאטעגסיױא ןיוש ןבָאה ,םיבצק

 -נָא טשינ הבושת ןייז טָאה ןעמ לייוו רַאפרעד ,ןָאט-סטכעלש טזָאלעג טשינ

 .רעקנילפ סָאװ טָאטש ןופ ןדניװשרַאפ לָאז רע ,ןעזעג רָאנ טָאה ןעמ ...ןעמונעג
 .ןעשעג טשינ סטכעלש ןייק ןדיא םיא רעביא לָאז סע זַא ,טַאהעג ארומ טָאה ןעמ

 טָאה רע זַא ,טניימעג טָאה ןעמ .ןדנאוושרַאפ עקַאט רע זיא םורַא טייצ ַא ןיא
 ןיא טסּפוּפ םייב עסיורג יד ןופ ןרָאװעג זיא ןוא טדמשעג גנַאל ןיוש ךיז

 טקעטש שטנעמ ַא זַא ןוא ,לבוקמ-לעב ַא ,ןדמל ַא ךָאד זיא רע םירָאװ ...םיור
 -רעד סיורג רָאג דצ רעייז ןיא ךָאד רע ןָאק ,ןירַא האמוט רעד ןיא ץלַא סָאד
 רָאג ךיז טניפעג רע ,ָאד רָאג זיא רע !קוק ַא רָאנ טיג ,לָאמַאטימ ןוא ...ןייג

 .טגידנערַאפ חרוא רעד טָאה -- ...! דלַאװ ןיא
 טָאה עמשטערק ןיא ןפלָאװ-המלש ייב סָאװ ,ןלעטשרָאפ ךָאד ךיז ןעמ ןָאק

 טלָאװעג שטָאכ ןבָאה ןדיא ! ךַאז ַאזַא טרעהרעד ןבָאה יז ןעוו ,ןָאטעגּפָא ךיז

 ןבָאה ייז .לבוקמ-לעב ןטימ עּפולַאכ יד ןענערברַאפ ןוא דלַאװ ןיא ןײגסױרַא

 וצ סטכעלש סעּפע לדיא-עלָאמס םעד הררש םעד בילוצ טַאהעג ארומ רעבָא

 .תושר סצירּפ םעד רעטנוא טייטש רע זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ .ןָאט

 -נעמַאזוצ ןדייב ייז ןבָאה האמוט יד ןוא הּפילק יד ,ךָאד טייטשרַאפ ריא ---

 ,טדערעג ןדיא ןבָאה -- ! טכַארבעג

 -עלָאמס סָאד זַא ,ףרָאד ןיא ץכעדערעג סָאד עקַאט ךיז טמענ ןענַאדנופ

 ,טעדוסעג ךיז ןבָאה םירעיוּפ .ץירּפ ןטימ דנַאברַאפ ןעמייהעג ַא ןיא זיא לדיא

 וצ טכַאניײב םיא טזָאל רע רעדָא ,לדיא םוצ סױרַא טפָא טמוק ץירּפ רעד זַא

 דלַאװ ןיא ןײגסױרַא ץירּפ םעד ןעזעג לָאמלייט טָאה ןעמ .ןפור ףיוה ןיא ךיז

 םיא טָאה ןעמ ,ןגָארקעג ארומ םיא רַאפ ןעמ טָאה ...לדיא-עלָאמס םוצ ןײרַא

 -רַאפמוא יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא לדיא-עלָאמס סָאד ןוא .טכייוועגסיוא
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 ןעוועג זיא עילָאּפָאט עכלעוו טימ ,ףרָאד ןופ םיאורב עגידארומ ןוא עכעלדנעטש
 ןטימעגסיוא ןוא ןדיא יד ןופ טקעטשעגנָא ךיז ןבָאה םירעיוּפ יד ...ךייר ױזַא

 ןסעגרַאפ זיא לדיא-עלָאמס סָאד ,.,דלַאװ ןיא לזייה-עלָאמס סָאד ןייגוצייברַאפ
 ...םיא רַאפ טסגנַא עכעלמייהמוא ,עטייוו ַא ןבילבעגרעביא רָאנ זיא סע ,ןרָאװעג

 -נופ טרעהעג רע טָאה ,דלַאװ ןיא ןענופעג ךיז טָאה לאיחי ןעוו ,לָאמנייא
 זיא לאיחי .ןוגינ-ארמג ןגידנענייוו א רעמייב יד ןשיװצ ןלַאשּפָא סנטייוורעד

 .לזייה סרַאילָאמס ןרַאפ ןעמוקעגנָא זיא רע ןוא ,ןוגינ םעד ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ
 סָאד .טרעהעגנייא ךיז ןוא םיוב ַא רעטניה טעבנגעגרעטנוא ךיז רע טָאה

 רעגנַאל רערעטיש רעד טימ ,םינּפ ןגידנרעטש-ךיוה ןייז טימ לדיא-עלָאמס

 ...טנרעלעג סעּפע טָאה ןוא ןיליפת:-ןוא-תילט ןיא ןסעזעג זיא ,דרָאב
 ענייש-טשינ יד ןופ טרעהעג טַאהעג בלַאה ןיוש ךָאד טָאה לאיחי שטָאכ

 ךיז טָאה רע ןוא ,לדיא-עלָאמס םעד ןגעוו טלייצרעד טָאה ןעמ סָאװ ,ןכַאז

 ףיוא טכַאמעג ןענרעל סנדיא םעד טָאה ךָאד ,סנטייוורעדנופ םיא ןופ ןטלַאהעג

 ַאזַא טימ ןוא גירעיורט ױזַא ןעוועג זיא ןוגינ ןייז .קורדנייא ןקרַאטש ַא םיא

 לאיחי זַא ,טלקָאשעג םורפ ױזַא ייברעד ךיז טָאה רע ןוא ,ןערב ןטסגינייוועניא

 טבעל סָאװ ,םענעסױטשעגסױרַא םעד ףיוא ןגָארקעג תונמחר סיורג טָאה

 סעּפע טעשעג ןדיא םעד טימ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .דלַאװ ןיא םַאזנייא

 "רַאֿפ ַא רע זיא רשפא .טשינ טסייו רענייק סָאװ ,סכעלדנעטשרַאפמוא

 ,רעביז ןעוועג זיא לאיחי ...ןבעגסױרַא טשינ ךיז ליוו סָאװ ,קידצ רענעגרָאב

 רע ןוא -- ,לדיא-עלָאמס םעד םורַא טציא ןענייז תומשנ ענעעזעג-טשינ זַא

 רע טָאה ,טקרעמַאב רעבָא םיא טָאה דיא רעד .ןייגוצוצ טַאהעג ארומ טָאה

 :לגניא םענעקָאדשרעד םוצ טדנעוװעג ךיז ןוא רפס סָאד טכַאמרַאפ

 ?עלעגניא ,ָאד וטסכוז סָאװ ---

 .ןענרעל הרות רימ טימ טלָאז ריא זַא ,ןטעב ךייא ןעמוקעג ןיב ךיא ---

 ! רימ רַאפ ארומ ןייק טשינ טסָאה וד ---

 .ארומ ןייק טשינ בָאה ךיא ,ןיינ ---

 ןעמ סָאװ ,ךָאד טסייוו וד .רימ ןופ קעװַא רעסעב ייג וד !ךימ ךרָאה ---

 ! רימ ףיוא טגָאז

 טייז ריא זַא ,סייו ךיא .ךייא ףיוא טגָאז ןעמ סָאװ ,טשינ ביולג ךיא ---

 ריא טָאה םעד בילוצ .ןבעגסױרַא טׂשינ ךיז ליוו סָאװ ,קידצ רענעלױהרַאפ ַא

 .דניז יד ןעמונעג ךיז ףיוא

 ! לגניא ,סָאד וטסייוו ןענַאװ ןופ ---
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 ! םורפ טנוװַאד ןוא טנרעל ריא יו ,ךָאד עז ךיא --
 .רעטכַארטרַאפ ַא ןגיוושעג טָאה דיא רעד

 ! ךימ ןופ וטסליוו סָאװ ןוא ---

 .הרות ןענרעל ךיוא רימ טימ טלָאז ריא זַא ,ליוו ךיא --

 רעייז זיא סע םירָאװ ,רימ ןופ ּפָא-טערט ,לָאמַאכָאנ ךיד ןרָאװ ךיא---

 .ךעלרעפעג
 טימ ןענרעל טשינ טעװ ריא זיב ,ךייא ןופ ןטערטּפָא טשינ לעװ ךיא ---

 .עמיטש רערעכיז ַא טימ טגָאזעג לאיחי טָאה --- ,ךימ

 טנַאה רעד ןיא דרָאב ןייז ןופ ץיּפש ןגנַאל םעד ןעמונעג טָאה דיא רעד

 : ןעלקָאש וצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןוא ןײרַא

 טייטש רהוז ןגילייה ןיא יו ,זיא ,ןייז"ןסיוו וטסלָאז ,ןוז ןיימ ,הרות יד ---

 ריא םורַא טלגניר רעבָאהביל ריא תעשב .רעטבילעג ַא וצ ןכילגעג ,ןבירשעג

 םעד ךרוד קילב ַא טימ םיא יז טקנעשַאב ,ריא ךָאנ טפַאשקנעב רַאפ זיוה

 .ײטימרעד ךיז ןענעגונַאב ליפ .הכלה יד זיא סָאד --- ,ריט רעד ןופ טלַאּפש

 ןופ ּפָא טשינ טערט ןוא ריא וצ קשח סיורג רעבָא טָאה רעבָאהביל רעד ןעוו

 ,עביל ןוא טּפַאשקנעב סיורג טימ ריט ריא רעטניה טייטש רע רָאנ ,זיוה ריא

 ןענייז סע רָאנ .הדגא יד זיא סָאד *-- ,דסח ןרעכעה ַא טימ םיא יז טקנעשַאב

 טימ ,םידסח יד טרעיינ ,טימרעד טשינ ךיז ןענעגונַאב סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ

 סיורג ַא טימ ץרַאה רעייז ןָא-ןדניצ ,ןעקנָאשַאב ייז טָאה עטבילעג יד סָאװ

 ,ןפָאלש טכַאנייב ךיז ןגייל סָאװ ,עליופ יד יו טשינ ןענייז ייז ;עביל ןופ רעייפ

 ,ריא ךָאנ טשרָאד ןסיורג רעייז טימ טכַאנ רעד ןטימניא ףיוא-ןעייטש ייז רָאנ

 ןיימ ףיוא? :טייטש קוסּפ ןיא יװ ,למיה ןופ רעטכָאט רעד ,הרות רעד ךָאנ

 ןעמ טניימ סָאד -...ביל טָאה המשנ ןיימ סָאװ ,יד ךיא ךוז טכַאנייב רעגעלעג

 טמוק לָאמסנעד -- ...הרות ןענרעל ןוא טכַאנייב ףיוא-ןעייטש סָאװ ,םימכח יד

 ןרעסערג ַא טימ עגיטשרָאד יד טקנעשַאב ןוא ,הרות עגילייה יד ,עטבילעג יד

 טקעלּפטנַא ןוא ייז טשוק ןוא תכורּפ םעד רעטנוא רעטנורַא יז טמענ יז .דסח

 וטסליוו סָאװ ...הרות רעד ןופ תודוס עפיט יד רעביא ייז טיג ןוא ייז רַאפ ךיז

 !ענעטלַאהַאב יד רעדָא ןכַאז עטקעלּפטנַא יד ,ןוז ןיימ ,ןענרעל

 ,רָאנ סייוו ךיא .עטייווצ יד טשינ ןעק ןוא עטשרע יד טשינ זעק ךיא --

 .ןגעוו סטָאג ןסיוו וצ רעגַאב ךיא זַא

 זןגעוו סטָאג ןסיוו וטסליוו סָאװרַאפ ---

 .ןעניד וצ םיא יװ ןסיוװ ליוװ ןוא ביל טָאג בָאה ךיא לייוו רַאפרעד ---

 יד ןופ ןכייצ רעד זיא סָאד ,ןוז ןיימ ,הגרדמ עסיורג ַא זיא עביל --

 ןיליפת ענייז גנַאל וטסלָאז ,םלוע-לש-ונובר םעד ביל טסָאה וד זַא .,ןיליפת
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 ןשיווצ עביל זיא ןיליפת לייוו ,ןענרעל םייב ייס ,ןענעװַאד םייב ייס ,ןגָארט

 טסוט ןוא טנַאה ןייד ףיוא תוישרּפ ריפ יד ןָא-טסדניב וד זַא .טָאג ןוא ןדיא
 ןטימ דחיתמ לָאמסנעד ךיז וטסיב ,ןגיוא ענייד ןשיווצ ,המיתח ַא יװ ,ןָא ייז
 ...עביל ןיא םלוע-לש-ונובר

 :לדיא םייב ןטעבעג ךיז טָאה לאיחי

 ךייא לעװ ךיא .רימ טימ טנרעל ,ךייא טעב ךיא ,ליפ ױזַא טנעק ריא --
 ,יבר ןיימ טייז ,רימ טימ טנרעל רָאנ ,ןָאט ץלַא ךייא רַאפ לעװ ךיא ,ןענידַאב
 ...ליפ ױזַא טסייוו ריא

 זיא המשנ ןייד זַא ,ךיא עז הרות רעד ךָאנ טשרָאד ןסיורג ןייד ןיא ---
 ןיימ ףיוא ..."תולילב יבכשמ לע, .ןשינעגרָאברַאפ יד ןעמענוצפיוא לגוסמ

 :ןעמ טניימ --- ..ביל טָאה המשנ ןיימ סָאװ ,יד ךיא ךוז טכַאנייב רעגעלעג
 רעד ןעוו ,רימ וצ סױרַא-םוק ,הקושת סיורג טימ ירפ ץנַאג ףיוא ךיז טרעדעפ
 ,דניז ןופ ןייר ןוא גנוי ךָאנ זיא גָאט רעד ןעוו ,ףיוא רָאנ טייג ןרעטשנגרָאמ

 עדעי ןרירוצנָא ןופ ןטיה ךיד טסלָאז ןוא ,ןגרָאברַאפ ןייז לָאז רימ וצ ןייג ןייד

 ןופ טירט ענייד טימ ןטיה ךיד וטסלָאז געוו ןצנַאג ןכרוד ...ךַאז עגידאמט
 ,.טסטערטעצ וד ןעמעוװו ,טסייוו רעוו ,םירָאװ .שפנ גידעבעל ַא ןטערטעצ וצ

 ...טָאג רַאפ המיא יד ןבָאה ןעניזניא טסלָאז ןוא תומיענב ןייז לָאז ןייג ןייד ןוא

 ןופ סעּפע טסליוו וד רעדָא ,ןָאט סטכעלש סעּפע ריד ןָאק רע תמחמ טשינ
 -- 'ה תארי המכח תישאר; : טייטש סע יװ ...טכרָאפ רעגילייה רַאפ רָאנ ,םיא
 טשינ זיא טָאג "..ןבָאה וצ ארומ טָאג רַאפ זיא המכח רעד ןופ עטשרע סָאד

 ןייז ןוא טייקגילייה ןייז ןסיג טזָאל סָאװ ,עניר ַא וו זיא רע ,ןסָאלשעגּפָא
 יד ןענייז סָאד -- טָאג ןופ םילכ יד  ,ןירַא םילכ ענייז ןיא טייקכעלטעג

 לָאז השא-דולי ןייק ןוא ,קעװַא ייג טציא ןוא ..,טייטש קוסּפ ןיא יװ ..,םיקידצ

 ..רימ ייב ןעוועג טסיב וד זַא ,ןסיוו טשינ

 רעייז ךיז טָאה ץרַאה ןייז ,טעלּפרעניה ןיא יוו ןעוועג לאיחי זיא טכַאנ יד

 "רעד ךיז טָאה רע .,ןָאט וצ ךיז טביילק רע סָאװ ,טירש םעד רַאפ ןקָארשעג
 זיא רשפא ןוא ;לדיא-עלָאמס ןגעו עמשטערק ןיא טדער ןעמ סָאװ ,טנָאמ
 ,הלילח ,ןייז ןָאק סָאװ ,ךַאז ַאזַא סעּפע ןָאט וצ ךיז טביילק רע ןוא ? תמא סע

 סנדיא-עלָאמס םעד .ןייז טשינ ךָאד ןָאק סע ,ןיינ ..תד ןשידיא םעד ןגעג

 -רעדיוו ןוא לָאמַאכָאנ ...ןענרעל-רהוז גירעיורט ןייז ןוא טייקמורפ ןייז ,ןעזסיוא
 טָאה דיא רעד סָאװ ,רעטרעוו יד טכַארטַאב ןוא ןגיואוועג לאיחי טָאה לָאמַא
 רעטרעוו עמורפ ןוא עגילייה עכלעזַא ץלַא ןעוועג ןענייז סע .טגָאזעג םיא
 טָאה טרָאװ ןייא ןייק טימ .טָאג רַאפ המיא רעד ןגעוו ןוא הרות-ירתס יד ןגעוו
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 ,שרעדנַא טשינ ,..שרעדנַא ןעמעוו רעדָא ,הלילח ,יבצ-יתבש טנָאמרעד טשינ רע

 ַא סעּפע בילוצ סָאװ ,קידצ רענעגרָאברַאפ ַא זיא דיא-עלָאמס רעד ןדייס רָאנ

 ..הבושת ַא ךיז ףיוא ןעמונעג רע טָאה םעט םענעטלַאהַאב
 .ןדָאל יד ךרוד ךיז ןכערבוצנײרַא ןביוהעגנָא טָאה יורג"ןגרָאמ רעד ןעוו

 ארומ רעמ טשינ טָאג רַאפ טָאה ןוא ךיז ןיא רעכיז ןעוועג לאיחי ןיוש זיא
 סָאװ ,ןגָאז סעּפע םיא לדיא-עלָאמס סָאד טעװ ,הלילח ,רעמָאט םירָאװ .טַאהעג
 .ןפיולטנַא םיא ןופ דלַאב רע טעוװ ,תד ןשידיא ןכָאנ טשינ זיא

 ץכעוטנָא ןייז ןיא ליטש רעד ןיא ןכָארקעג ,רעגעלעג ןייז ןופ ּפָארַא זיא רע

 -ניא .,,סױרַא סַאג רעד ףיוא ןעמוקוצסױרַא ןטסדניוװשעג םוצ סָאװ ידכ ,ןײרַא

 ךָאנ ןבָאה ןרעטש יד שטָאכ ,ױט"ןגרָאמ טימ טנגערעג ןיוש טָאה ןסיורד

 ןכָאנ .טעב טכייפ ַא ןיא טצענעגנייא ןגעלעג זיא טלעוו יד .ןטכיולעג ךיילב

 יואר ןוא טרעטיילעג טליפרעד ךיז רע טָאה ,םענורב-ףיוה םייב ךיז ןשַאװּפָא

 ...הרות סטָאג ןעמענוצפיוא

 ןעמענ לָאז רע זַא ,רעטרעוו סנדיא-דלַאוװ םעד ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע

 עטכייפ יד רעביא ןעגנַאגעג זיא רע זַא .,.טָאג רַאפ המיא עגילייה יד ךיז ףיוא

 ףיוא ןגָארטעג טרעוו רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה ,ןײרַא דלַאװ ןיא סעקנָאל/

 טשינ טָאה רע זַא ,טייקכעלטרעצ ליפ ױזַא ןעוועג זיא ץרַאה ןייז ןיא ...לגילפ

 { געוו ןייז ףיוא ןטערטעצ טשינ למירעוו ןייק לָאז רע ,ןבעג-גנוטכַא טפרַאדעג

 יד טשינרָאג ןרירַאב ןוא ןבעווש סיפ ענייז זַא ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה סע

 ...דרע
 טָאה לדיא-עלָאמס סָאד ואוו ,דנַאר-דלַאװ םוצ ןעמוקעגנָא זיא לאיחי זַא

 יד ךרוד רָאנ ,טכַאמרַאפ ןעוועג לדייב ןופ ריט יד זיא ,ןטלַאהעגפיוא ךיז

 ןיז .ןענירעד ךיז טכייל טכיל ַא זַא ,ןעזעג רע טָאה ריט רעד ןופ ןטלַאּפש

 .ןלַאפַאב רעדיװ םיא זיא קערש ַא ,ןּפַאלק וצ ךיוה ןביוהעגנָא םיא טָאה ץרַאה

 .ןעמוקעגקירוצ ןענייז ,טכַאניב טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןעקנַאדעג עטכעלש יד

 טָאה לָאמַאטימ רעבָא .ןפױלוצקעװַא העדב טַאהעג ןוא ןגָארקעג-ארומ טָאה רע
 ריט רעד ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה רע ןוא ,םיא ןיא טקרַאטשעג הנומא ןייז ךיז

 ,לדייב ןופ

 טגערפעג םיא טָאה --- ? ריט ןיימ ןיא טּפַאלק סָאװ ,רעד סָאד זיא רעוו --

 ,גינייוועניא ןופ םיטש ַא

 ,לאיחי ,ךיא --

 סָאד .טנפעעג ךיז טָאה ריט יד זיב ,טרַאוװעג לאיחי טָאה לייוו עגנַאל ַא

 טשינ לאיחי םיא טָאה יױרג-ןגרָאמ ןעירפ ןיא .ןזיװַאב ךיז טָאה לדיא-עלָאמס

 ,ןסקַאװעג רעכעה זיא לדיא סָאד זַא ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה סע .טנעקרעד
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 רעייז ןעוועג ןענייז ןגיוא ענייז ןופ ןדנַאר יד .רעגנעל ךָאנ זיא דרָאב ןייז ןוא

 ףיוא טַאהעג טשינ טָאה רע .טכַאנ עצנַאג ַא ןעוועג-ףיוא טלָאװ רע יוװ ,טיור
 .לטיק ןסייוו ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא רָאנ ,רעדיילק-עלָאמס יד ךיז

 טימ ןזיוועג םיא טָאה לדיא סָאד רָאנ ,ןגָאז טלָאװעג סעּפע טָאה לאיהי
 לאיחי .,ןייגוצסיוארָאפ ןבױהעגנָא ןוא ,ןגייווש לָאז רע ,ליומ ןפיוא טנַאה רעד

 .ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא
 ןטלַאהַאב ַא וצ ןײרַא דלַאו ןיא ןלאיחי טריפעגקעװַא טָאה דיא רעד

 ייז ..ןגייוצ ןוא רעטעלב-דלַאװ טימ טלעטשרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,לכייט
 ןגרָאמ ןעירפ םעד ןיא ןענייז סָאװ ,סענרַאס רָאּפ ַא ןקָארשעגרעביא ןבָאה
 ןופ רענעקָארשעגרעביא ןַא ,לאיחי .ןעקנירט װַאטס םעד וצ ןעמוקעגסיױרַא
 -רַאפ ןענייז סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא ,תויח:-דלַאװ עגידנעגנירּפשּפָא יד
 ןפיוא טנַאה רעד טימ ןכייצ ַא ןבעגעג םיא טָאה דיא רעד .תומשנ ענעגרָאב

 ..ןגיוושעג טָאה לאיחי ןוא ,ליומ
 ןעגנַאגעגנײרַא זיא ןוא רעדיילק יד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טָאה דיא רעד

 רע ןוא ,זלַאה םוצ זיב טכיירגרעד םיא טָאה רעסַאװ סָאד .רעסַאװ .ןיא טייוו

 .ןעקנוטעגרעטנוא לָאמ יירד ךיז טָאה
 םיא לָאז לאיחי זַא ,רעגניפ ןטימ ןעקנואועגסױרַא רע טָאה רעסַאװ ןופ

 ,זלַאה םוצ זיב רעסַאװ ןטלַאק ןיא ןעמוקעגניירַא זיא לאיחי זַא ,ןגלָאפכָאנ

 ןופ ןעמענ ענעגרָאברַאפ ןוא תומש ענדָאמ טמיורעגנייא םיא דיא רעד טָאה

 ןיא ייז לָאז רע ,ןגָאזכָאנ טנעקעג טשינרָאג ייז טָאה לאיחי סָאװ ,םיכאלמ

 .ןבָאה ןעניז

 .ןָאטעגנָא קנילפ ךיז -- טײהרעסַאנ -- עדייב ןבָאה הליבט רעד ךָאנ

 ,סענרַאס עדַאטס ַא ףיוא ןפָארטעגנָא רעדיוו ךיז ייז ןבָאה סגעווקירוצ ףיוא

 טָאה דיא רעד .ןעשַאּפ ךיז דלעפ ןעיירפ ןפיוא ןעמוקעגסױרַא ןענייז סָאװ

 םוצ ןעמוקעגנָא ןענייז ייז זַא .ןגייווש לָאז רע ,ןכייצ ַא ןבעגעג ןלאיחי רעדיוו

 ַא ןיא טלקיוװעגנייא ךיז טָאה ,טשרעוצ ןיירַא דיא רעד זיא ,עקדוב סנדיא

 ןיוש זיא סע שטָאכ ,טכיל ןגידנענערב םייב ןוא ,ןיליפת יד ןָאטעגנָא ,תילט

 ןגילייה םעד ןענרעל ןלאיחי טימ טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה ,ןעוועג גָאט

 .ארמג טַאלב טושּפ ַא טנעקעג ךָאנ טָאה רע רעדייא ,רהוז

 .ענרַאב ַא יו ,לגס רעגנַאל ַא יו ןעוועג זיא לדיא-עלָאמס ןופ םינּפ סָאד

 יד טימ תואּפ יד ןופ סוג רעד סָאװ ,ןרעטש ןדנור ,ןטיירב ַא טַאהעג טָאה רע

 קַאב עלעג ענעלַאפעגנייא יד רעביא םיא ןופ ןענורעגּפָארַא זיא דרעבנקַאב

 ןייז ןופ קע ןגנַאל םעד ןיא ןרָאװעג תואּפ יד ןענייז טגידנערַאפ ;רעדלעפ

 ןרעטיש ,גנַאל ַא ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,דרָאב רעכעלסייוו-לעג
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 -ַאב רָאנ דנע םייב זיא רע זיב ,רערעטיש ןוא רערעטיש לָאמַא סָאװ ,ץיּפש
 סנגער עלַא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ...רָאה עגנַאל ענלצנייא ןופ ןענַאטש
 דרָאב ןייז סָאוװ ,סָאד אקווד ןוא .םינּפ םעד רעביא ןסָאגעג ןיוש ךיז ןבָאה

 טגָאזעג תודע טָאה ,יורג-בלַאה ןוא ךעלבלעג-בלַאה ןעוועג ןענייז תֹואּפ ןוא

 סע .םינּפ םעד רעביא ןעגנַאגעגכרוד ןענייז סָאװ ,תורצ ןוא תופידר יד ףיוא

 לדיא-עלָאמס םעד ייב ןעמוקעג טשינ טלָאװ טייקיורג יד יװ .,ןעוועג זיא
 גנולצולּפ ןלַאפַאב ןלזג ַא יו ןדיא םעד זיא יז רָאנ ,רעטלע בילוצ ,ךעלריטַאנ

 ןבילבעג םיא ייב טרָאד ןיוש זיא ןוא ,ןבעל ןייז ןופ געוו ןטימניא ,ואווצעגרע
 ...ןײרַא-רבק ןזיב ןעגנעה

 ,ןטקילפעצ ַא טימ ,םױב-לָאּפָאט רענעסירעגסיוא ןַא לצרָאװ ןייז ןופ יו

 ןוא דלַאװ םעד רעביא טנַאּפשעג רע טָאה ,רָאה עיורג-לעג ּפָאק ןטרעביושעצ
 טצעזעגסױורַא טָאה סָאװ ,עינָאפילַאק יד טרַאשעגּפָא ילכ רעפרַאש ַא טימ טָאה
 זיא לאיחי .רעמע ןַא ןיא טייקטעפ יד טלמַאזעגנייא ,רעמייב-ענסָאס יד ןופ
 "וצ ךיז ךיילגוצ ןוא טנַאה רעד ןיא רעמע ןטייווצ ַא טימ ןעגנַאגעגכָאנ םיא

 םעד סיוא יו רעמ םירָאװ ,רעטרעוו סנדיא םוצ הדמתה סיורג טימ טרעהעג
 םעד ךרוד הרות ןייז דימלת ןייז ןבעגעגרעביא לדיא-עלָאמס סָאד טָאה רפס

 ,..ליומ ןופ טרָאװ
 דרע רעד ףיוא ןבעל סנשטנעמ םעד זַא ,ןוז ןיימ ,ןייז ןסיוו טסלָאז --

 "עג ָאד ,ךיז טקעמעג ָאד סָאװ ,ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ןופ טשינ טײטשַאב

 עצנַאג ַא זיא ןבעל סנשטנעמ םעד .טשַאנעג ָאד ,טּפַאכעג ָאד ,ךיז טלעטש

 גָאט ןייא ,ןטצעל םוצ זיב גָאט ןטשרע ןייז ןופ ןינע רענעסָאלשעגּפָא ןַא ,ךַאז

 יװ זיא סע רָאנ ,עגירעביא ןייק ָאטשינ זיא טונימ ןייא ,העש ןייא ,ןבעל ןופ

 ןבעל ןופ טונימ רעדעי ןיא ןעמ ףרַאדַאב םעד תמחמ .עדייבעג ַא ןיא לגיצ ַא

 טפַאש רע סָאװ ,טלעוו ןייז זיא ןבעל סנשטנעמ םעד םירָאװ .ןייז-שדחמ סעּפע

 ַא ךָאנ ןעמ טגָאז םעד תמחמ סָאװ ,קירוצ ךָאנרעד טייג רע רעכלעוו וצ ,ךיז

 -רעד .טלעוװ ןייז ןיא קעװַא זיא רע -- "ומלועל ךלהשא :טיױט סנשטנעמ

 .ןבעל ןייז ךרוד ןפַאשעג ךיז טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,טלעוו יד ןעמ טניימ טימ

 יד זיא ןבעל ןייז ןוא ,רעפַאשַאב רעד ,רצוי רעד זיא שטנעמ רעד םירָאװ

 ? ןוז ןיימ ,ןענַאטשרַאפ ךימ טסָאה ...הריצי

 טָאה לדיא-עלָאמס סָאד .טרעהעגוצ ךיז םַאזקרעמפיוא טָאה לאיחי

 עלייוו ַא ךָאנ ןיא ןוא ,עינָאפילַאק יד ןירַא רעמע ןיא טלמַאזעגנייא רעטייוו

 : ןביוהעגנָא רעדיוו רע טָאה

 ןָאטוצנָא ידכ ,תורישע ןייא-ןעלמַאז סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ ןענייז סע --

 ןעלמַאז סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ ןענייז סע ןוא .טלעוו רעד ןופ תואנה עלַא ךיז
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 ,אבה-םלועל-קלח ַא ןבָאה וצ ידכ ,תווצמ טימ ןָא ךיז ןסערפ ,הרות ןייא ךיז
 ןוא הרות ןָא-ןעלמַאז סָאװ ,יד ייס ,תורישע ןָא-ןעלמַאז סָאװ ,יד ייס רעבָא
 סָאװ ,יד יו טקנוּפ לייוו .ןעניוועג רעייז ייב ןרילרַאפ ייז .ךיילג ןענייז ,תווצמ

 טשינ ךיוא ערעדנַא יד ןענייז ױזַא ,ןסע טימ טעשַאּפעג רעכייב ערעייז ןבָאה

 רעייז טימ ןבָאה ייז ...רעפיוז-הווצמ ןוא רעסערפ-הרות רָאנ ,ןעוועג שרעדנַא
 סָאװ ,רענייטש ןרעוו טעוװ ןענרעל רעייז ןופ .ןָאטעגפיוא טשינרָאג ןענרעל
 ןרעו תווצמ ערעייז .ןטלעװ ערעכעה יד וצ געוו ןפיוא ייז ןגייל ךיז ןלעוו
 ,טייז רענעי ףיוא ןזָאלרעבירַא טשינ ייז ןלעװ סָאװ ,ןכייט ןיא טלדנַאוװרַאפ

 ..ןעלמיה יד וצ

 רעד ןיא ךיילגוצ גידנפלעה ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ טסנרע טָאה לאיחי
 ,טעברַא

 -- ?ןבעל ןופ געװ רעד זיא סָאװ ?ןָאט ןעמ ףרַאדַאב סָאװ רָאנ --

 רעד ייב יו ,טעברַא רעד ייב ךיז טלקַאש ןוא לדיא-עלָאמס סָאד טגערפ

 טָאג ןָא ךיז ןטפעהַאב וצ טריפ סָאװ ,רעד זיא ןבעל ןופ ליצ רעד -- .ארמג
 ןָא ךיז ןטפעהַאב וצ תוגרדמ יירד ָאד ןענייז ןשטנעמ םייב .רעפעשַאב םעד
 זיא טָאג .תודימ ענייז ןָאטוצכָאנ -- עטושּפ ַא זיא הגרדמ עטשרע יד :טָאג
 זיא טָאג .טכערעג ןייז וצ ךיוא ןעימַאב ךיז שטנעמ רעד לָאז -- ,טכערעג
 רעדעי ןגעוו ןוא .גידמערַאברעד ןייז ךיוא שטנעמ רעד לָאז --- ,גידמערַאברעד
 רע יװ ,ןטכַארטַאב ךיז רע ףרַאד ,ןָאט וצ שטנעמ םעד רָאפ-טייטש סָאװ ,דַאז

 ,לשמל ,טלָאװס יװ ,ןבעגּפָא ןובשחו-ןיד טוג ךיז ףרַאד רע ןוא ,חילש סטָאג זיא

 ..טרָא ןייז ףיוא ןָאטעג טָאג
 ןייז טימ רעבָא טָאה םלוע-לש-ונובר רעד .געוו רעטושּפ רעד זיא סָאד

 .םיא זָא ןטפעהַאב ךיז -- הגרדמ ערעכעה ַא שטנעמ םעד טזָאלעגרעביא דסח
 ףתוש ןייז ןרעוו לָאז רע ,ןשטנעמ םעד ןבילקעגסיוא סע רע טָאה רַאפרעד ןוא
 שטנעמ רעד זיא ,דניז סמדא רַאפ ,רעירפ .תישארב ימי תשש ןופ ףַאשַאב ןיא
 ןעוועג זיא טלעוו יד לייוו ,טפרַאדַאב טשינרָאג טָאה רע .ךאלמ תניחבכ ןעוועג

 יד זיא דניז סמדא ךרוד .גיטרַאפ ןענופעג שטנעמ רעד טָאה ץלַא .גידתומילש
 זיא סָאװרַאפ ןוא .ןרָאװעג ןביוהרעד זיא שטנעמ רעד רעבָא ,ןלַאפעג טלעוו

 ,ןזיװעגסױרַא טָאה שטנעמ רעד לייוו ? ןרָאװעג ןביוהרעד אטח םעד ךרוד רע

 ,םיא ןָא ןטפעהַאב ךיז לָאז שטנעמ רעד זַא ,ליוו טָאג ...הריחב יד טָאה רע זַא

 רָאנ ,לשמל ,םיכאלמ יד יװ ,טשינ הרירב רעדנַא ןייק טָאה רע תמחמ טשינ

 טזָאלעגרעביא ,ןשטנעמ םעד ,םיא טָאה טָאג .ןליוו ןטוג םענעגייא םעד טימ

 רעד ךָאנ ןרָאװעג עילַאק זיא סָאװ ,סָאד ןייז-אלממ ,ןרעסעבוצסיוא געוו םעד

 ןיא ןכב ,טײטשַאב טלעװ רעד ףיוא הדבוע סנשטנעמ םעד .דניז רעטשרע
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 ןוא טָאג ןָא ךיז רע טפעהַאב םעד תמחמ סָאװ ,עטכעלש סָאד ןרעסעבסיוא

 ..טלעוו רעד ןופ ףַאשַאב ןיא םיא וצ ףתוש ַא טרעוו
 ,רוהטו-שודק ַא זיא טָאג :הגרדמ עטירד ַא ןַארַאפ ךָאנ רעבָא זיא סע

 זיא געװ רעד .הרהטויהשודק ךרוד רָאנ ןעמ ןָאק םיא ןָא ךיז ןטפעהַאב
 -עג ַא רעייז רע זיא עקַאט רַאפרעד ןוא ,רעניד ַא ןוא רעלעדייא ןַא רעייז

 ,ןסיוו טשינרָאג ןָאק שטנעמ רעד .,ןסייררעביא ךיז ןָאק רע לייוו ,רעכעלרעפ
 ןיא ןלַאפנײרַא טכייל רעייז ןָאק ןעמ .,ןסירעגרעביא זיא טָאג וצ געוו ןייז זַא

 עלַא ךרוד טָאג ןָא ןטפָאהַאב זיא שטנעמ רעד זַא ,רעסעב זיא םעד ךרוד ,הואג

 ףיוא סעּפע ןטכיררַאפ ךרוד ייס ,תובוט תודימ ענייז ךרוד ייס --- ןגעוו יירד

 לָאמ ןדעי ןענָאק לָאז רע ידכ ,ןבעל גילייה ןוא ןייר ַא ךרוד ייס ,טלעוו רעד

 טשינ ןוא קרַאטש ןענייז ,טָאג וצ ןָא םיא ןדניב סָאװ ,קירטש יד יצ ,ןקוקכָאנ

 ...ןסירעגרעביא
 ןבעגעגרעביא לדיא-עלָאמס סָאד טָאה סערעל עכעלנע ךָאנ ןוא עגיזָאד יד

 לגניא סָאד .דימלת םענעגרָאברַאפ ןייז ,ןלאיחי ןטלַא-רָאי-ןצרעפ םיוק םעד
 ..טציא זיב יו רעגיטכיוו ליפ ןעמוקעגרָאפ ךיז ערעל רעד ךרוד זיא
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 ?חר ןוא בקעי

 "עג עקרעמשטערק רעד טימ רעמשטערק רעד זיא טנווָא ןַא ןיא לָאמניײא

 טלעטשעג; ןבָאה ןוא ,לביטש ןגידתבש םעד ןיא ,לרעקלַא ןיא ךיז ייב ןענַאטש

 רעסַאװ רעמע ןַא ןסָאגעגנײרַא טָאה רעמשטערק רעד ,טסייה סָאד -- *ןפנָארב

 עטצרַאשעגפיורַא טימ טָאה עקרעמשטערק יד ןוא ,ןפנָארב טימ עילַאב רעד ןיא

 לאיחי ןסעזעג זיא לשיט ןייז ייב לקניוו ַא ןיא ,ןשימ ןייא ןיא ןטלַאהעג לברַא

 .ןוגינ-ארמג ַא טימ טנרעלעג ןוא רפס ַא רעביא טלקָאשעג רעייז ךיז טָאה ןוא

 : רעמשטערק םוצ ןפורעגנָא ךיז טָאה עקרעמשטערק יד

 ןעמ זַא ,טייצ זיא סע ,ףלָאװ-המלש ,ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ ,טסייוו ---

 .ןעלזייר רַאפ תילכת ַא ןגעוו ןרעלק לָאז

 ? השעמ יד זיא סָאװ --

 ןיוש (ךיז טסייב) ?טעשזדנעווס; טיוה יד זַא ,סיוא רימ ךיז טזייוו סע ---

 ...ריא ףיוא
 ? ןייא סעּפע ריד טלַאפ סָאװ ,יֵא ---

 ,דער ךיא סָאװ ,ןיוש סייוו ךיא ---

 יבא ךיז ןוא ןסָאגעג טיװעקָא ןיא רעסַאװ סָאד טכַאז טָאה רעטָאפ רעד

 : ןלאיחי ןגידנציז םעד ףיוא ןגיוא יד טימ גידנעקניוו ,ןפורעג

 ַא םיא ןופ ןָאק ,רָאי רָאּפ ַא טנרעל רע ןעוו ?לגניא סָאד טסעז וד ---

 .ןרעוו טייל רעסיורג

 גנַאל ןופ ןיוש ךיא בָאה לגניא ןפיוא .עקַאט ךָאד ךיא גָאז סָאד ---

 .גיוא ןַא

 .ןרָאװעג ןלעפעג דלַאב רימ רע זיא יןעזעג רָאנ םיא בָאה ךיא זַא --

 ,וטסליוו סָאװ .עטַאט ַא סעּפע ךָאד טסיב ?וטסעשטומעלַאב סָאװ זיא --

  ןּפַאכסיױא ריד ייב םיא לָאז ןעמ זַא

 ןטכעש .רעניימ זיא רע ?ןּפַאכסױא רימ ייב טעוו ןעמ ,טסייה סָאוװ ---

 לגניא ַאזַא ןופ ךיז ןָאק סע סָאװ ,טסייוו וד !םיא רַאפ ןזָאל ךימ ךיא לעוו

 !טייקגיניילק ַא ? ןקיּפסױא

 ןוא עקרעמשטערק יד טגָאז -- !טשינ ךימ קערשרעד ,ףלָאװ-המלש ---

 טימ ןגיוא יד טזיילגרַאפ ,טנעה עטעקַאנ יד רעביא לברַא יד ּפָארַא-טרַאש

 ךָאד טסיב ,וטסטרַאװ עשזיסָאװ ףיוא !למיה ןיא עטַאט ,יאולה --- ,טייקמורפ

 ! עטַאט ַא סעּפע
204 
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 רעד ןופ לברַא יד געוו ןפיוא ,ןלאיחי וצ ןעגנַאגעגוצ ףלָאװ-המלש זיא

 : ןפורעגנָא ךיז ןוא טנעה יד ןופ טזָאלעגּפָארַא עטָאּפַאק
 ?קסוע סָאד וטסיב סָאװ ןיא --
 .לאיחי טגָאז --- ,ןירַא לרפס ַא ןיא קוק ךיא --
 ,טרעהעג בָאה'כ :טשינ רימ טלעפעג ,לאיחי ,סנייא רָאנ ! ןייפ רעייז --

 טימ ,טסייוו וד .ןײרַא דלַאװ ןיא לדיא-עלָאמס םוצ סױרַא טּפָא טסייג וד זַא
 ?ןָאט וצ טסָאה וד ןעמעוו

 : טרעפטנעעג רעטלטיױררַאפ ַא טָאה לאיזחי
 -עלָאמס סָאד !סטכעלש ןייק ןדער טשינ ןדיא ןייק ףיוא רָאט ןעמ --

 ,דיא רעמורפ ַא זיא לדיא
 -- ריד ךיא גָאז סָאד .לאיחי ,טייל עכלעזַא טימ ןיירַא טשינ ךיד זָאל ---

 טסליוו .ערעדנַא ייב ךיוא ןעמ ןעק ,ןענרעל ליוװ ןעמ זַא !שטנעמ רעטושּפ ַא

 !ןענרעל
 .יאדוזַא --
 ַא ןיא ןקיש ךיד ךיא לע ,םעדייא ןיימ ןרעוו טסעוװ ? סָאװ וטסייוו ---

 . ?וצרעד וטסגָאז סָאװ .הבישי

 :טרעפטנעעגּפָא ןוא דרע רעד וצ ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה לאיחי
 =! *ןיינ, ןגָאז טשינ ךָאד ךיא לע ,םימשה'ןמ ךָאד סע זיא םתסהדןמ --
 ! רערעזנוא ןיוש זיא רע .בוט-לזמ ןלאיחי גָאז ? וטסייטש סָאװ ,הכלמ --

 ,רעמשטערק רעד סיוא-טפור --
 זיא ,ןײרַא סַאפ ןיא לפעל-ּפעש םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה עקרעמשטערק יד

 טָאה לגניא עמורפ סָאד .ןּפַאכמורַא טלָאװעג םיא ןוא ןלאיחי וצ ןפָאלעגוצ

 ריא רעבירעד רעטומ יד טָאה ,טנַאה רעד טימ טלעטשרַאפ וויטקניטסניא ךיז

 : טכַארבעגסױרַא רעטרעוו טימ טייקכעלטרעצ
 ץרַאה סָאד !"ןעילדָאמ, ןייא ןיא ךיד וטסטלַאה סָאװ ,דניק ןיימ --

 ןײרַא רָאנ ּפַאכ !לזייר !לזייר --- 1 ןיוש וטסָאה ןסֶעגעג .ןשלח ריד ךָאד זומ

 ןופ ךערָאװצ ןשירפ לסיב ַא טימ ענעטעמס לרעלעט ףיט ַא רעמַאק ןופ
 .רעטכָאט רעד וצ סיוא יז טפור -- !ןגעוו-סלאיחי

 טשינ ךָאד רע טעוװ בירעמ רַאפ .ןענעװַאד-בירעמ טשרעוצ זומ רע --
 סייוו רע זַא ,גידנזייוו ,ןלאיחי וצ ךַאמ ַא טימ רעמשטערק רעד טגָאז -- !ןסע

 ...ןכַאז יד ןיא סעּפע ךיוא ןיוש

 םעד ןפָאלשעג ןוא רעגעלעג ןייז ףיוא ןגעלעג זיא לאיחי ןעוו ,טכַאנייב
 םורַא םיא טמענ סע יו טליפרעד גנולצולּפ רע טָאה ,עטכערעג יד ןופ ףָאלש
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 זַא ,טניימעג טָאה רע ...טוג ױזַא םיא זיא סע ןוא ,סכייוו ןוא סמערַאװ סעּפע

 עשלמיה ענעגרָאברַאפ יד ןופ םענייא ןיא ךיז רע טניפעג םולח ןיא .טמולח רע
 ןטלַאה םיקידצ יד ואוו ,רהוז ןגילייה ןיא ייז ןגעוו ךיז טדער סע סָאװ ,תולכיה

 יד טָאה סָאװ ,ךאלמ רעד ןכלעוו ןיא ,עביל ןופ לכיה םעד ןיא -- ,ףיוא ךיז
 יד ןשיװצ עביל יד ןקעוורעד וצ בָאגפיוא ןייז רַאפ טָאה ,םיא רעביא החגשה

 עטשרעביוא יד וצ עגירעדינ יד ןופ עביל יד ,םלוע-לש-ונובר םעד ןוא םיקידצ
 ,ןטלעוו

 ףיוא רע טנפע ,ןטלעוו ענעי ןופ ,עביל רעשלמיה ןופ ױזַא טמולח רע יו
 ,בייל שלדיימ גידנעמעטָא רעגַאב טימ ,גנוי ַא ךיז ןבעל טעז ןוא ןגיוא יד
 ..טפַאשקנעב סיורג טימ םיא וצ ךיז טעשטשעיּפ ןוא םיא ןבעל ךיז טלּפַאצ סָאװ

 ןילַא ךָאנ ךיז ןָאק רע .ןצנַאגניא טרעטיצ רָאנ ,טשינ טרָאװ ןייק טדער יז
 ,סָאד זַא ,ןבעגּפָא טשינ ךיז ליוו רע רעדָא ,ןובשחו-ןיד ןייק ןבעגּפָא טשינ

 ַא ףיוא .סנייז יו ,ביל ךעלשטנעמ גידעבעל ַא זיא ,םורַא םיא טמענ סָאװ

 טײקטַאלג יד זַא ,ץלַא ךָאנ ךיז טכַאד םיא ,ןגיוא יד קירוצ רע טכַאמרַאפ טונימ
 רעד ןיא .טלעוו רעד ןופ טשינ זיא ,םורַא םיא טמענ סָאװ ,טײקמערַאוװ ןוא

 -רַאפ עלַא ןופ סיױרַא ךיז טלקיוו רע ...דסח רעד ןטָאנקעגניײא זיא טײקמערַאװ
 ...ףיונוצ ךיז ןעמוק ןוצר ןוא דסח .,ןליוו ,ןוצר --- ןצנַאגניא טרעוו ןוא ןטָאב

 .ןירַא עלקה-ףכ ַא ןיא טלַאפ רע .טוט רע סָאװ ,ןיוש רע טסייוו טציא

 "וצּפָא ךיז ידכ ...הרהטו-השודק רעד טימ רעדנעב עלַא רעביא-טדיינש רע

 רעד ,תיליל יד ןכלעוו ןיא ,בעוועג םעד ןופ ךיז ןסיירוצסױרַא ןוא ןקערש

 רע טוװאורּפ ,טבעוועגנייא םיא טָאה ,יורפ ַא ןופ טלַאטשעג ןיא טסייג רעזייב

 רעייז זיא ףושיכ רעד ..םונהיג ןיא םיוניע עכעלקערש עלַא ןלעטשרָאפ ךיז
 זיא ןסיוועג ןייז .ןטייק ענרעזייא טימ טדימשעגוצ םיא טלַאה ןוא קרַאטש

 םולח ןזייב ַא ןופ ןסײרסױרַא ךיז ליוו סָאװ ,שטנעמ ַא יװ ןוא .ךַאװ רעבָא

 ..סמערָא עריא ןופ סױרַא ךיז רע טסייר ױזַא ,טשינ ןָאק ןוא
 ךיז טקעוורעד סע ...ןצכולש ַא ןיא סיוא-טייג ,טנייוו םיא ןבעל שפנ סָאד

 טימ םיא וצ טדער ,ףליהוצ ךיוא טמוק ערהירצי רעד .תונמחר ַא םיא ןיא

 ; דייר-ףָארטש
 ? רוהטו-שודק ַא רַאפ ךיד טסטלַאה וד זַא ,וטסיב סָאװ ןוא ,וטסיב רעוו;

 יַאזַא ךָאנ וצרעד !רעטכָאט עשידיא ַא שייבמ טסיב וד ןוא ,הואג זיא סָאד
 ןוא ! הרהטו-השודקב ריא טימ ןייז טסעוו וד ןוא ,גוויז ןייד סיוועג זיא סָאװ
 -קבחמ לסיב ַא ךיז רָאנ ליוו יז ,טשינ סטכעלש ןייק רָאג ,הלילח ,טניימ יז
 הריבע ןייק רָאג זיא סע ..ריד ןיא גוויז םעד טליפ יז לייוו ,ןייז-קשנמ ןוא

 זיא יז רעדייא ,ןעלחר ןעוועג-קשנמו-קבחמ ךיוא טָאה וניבא בקעי ...טשינ
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 רערעסערג ןייק טשינ ךָאד טסיב וד ןוא .ןרָאװעג-ןזיױּפשטנַא םיא וצ ךָאנ

 *..וניבא בקעי יוװ ,קידצ
 רעד ןוא ..ןעק ערה:רצי רעד רָאנ סָאװ ,דייר-ףָארטש עכלעזַא ךָאנ ןוא

 ןופ רעייפ סיורג ַא םיא ןיא ןָא-טדניצ זלַאה ןייז ףיוא ןענייוו ריא ,רקיע
 םונהיג ןיא ,הריבע יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ ,ץלַא ףיוא טיירג זיא רע .תונמחר
 .רעשלי-ןיא רָאג טציא ןיוש זיא ריא וצ תונמחר סָאד םירָאװ .ןענערב וצ ךיז
 .ןעיירפַאב הריבע רעד ןופ טנָאקעג טשינ ןפוא-ןיאב ךיז טָאה רע ,רוציקב
 ,ףסוי זַא -- ,טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,ןעניז ןפיוא ןעמוקעג םיא זיא סע זיב
 טנָאקעג טשינ ךיז טָאה ,סטכעלש וצ טדערעגנָא םיא טָאה ערפיטוּפ תעשב
 סבקעי רעטָאפ ןייז טנָאמרעד טשינ ךיז טָאה רע זיב ריא ןופ ןעיירפַאב רעירפ

 ..טלַאטשעג
 סהשמ-ךורב טכַאנ רעד ןופ סיױרַא טמיווש ,םעד ןגעוו טרעלק רע יוװ ןוא

 זיא םינּפ ןייז ,לָאמ ןטצעל םוצ ןעזעג רעטָאפ םעד טָאה רע יװ ױזַא ,םינּפ
 ףרַאש ןצרַאטש רענייב-ןקַאב יד זַא ,טרעגָאמעגסיױא ןוא טרעצעגסיוא ױזַא

 סיורג רַאפ טרעצעגּפָא ױזַא ,ךעבענ ,רע זיא סָאד .טיוה רעד ןופ סױרַא
 סעמַאמ רעד ןיוש טמוק טציא .ןברָאטשעג זיא עמַאמ יד לייוו ,שפנ-תמגע

 טשינ ךיז רע טקערש ןעמַאמ רעד רַאפ !רעדנואוו ַא רָאנ ,ףליהוצ ךיוא םינּפ
 ..תמאה-םלוע ןפיוא ןיוש ךָאד זיא יז שטָאכ ,ױזַא טשינ ךיז טמעש ןוא ױזַא

 רָאה יד ןוא ,טשימעג ךעליורג זיא סָאװ ,דרָאב סנטַאט םעד רע טעז טציא
 ןייז ןוא ,ּפָא םיא ייב ןעייטש תואּפ יד זַא ,ףייטש גידתונמחרמוא ױזַא ןענייז

 טעשייוו םעד ךעלרעּפנײשַאב טעז ןעמ זַא ,סיוא גנַאל ױזַא ךיז טיצ זלַאה רעניד

 ,םיא ןופ סיױרַא
 טמענ ,סױרַא טייקלקנוט רעד ןופ םינּפ סרעטָאפ םעד ױזַא טעז רע יו

 רע -- ,*דסח, םעד סױרַא ןזָאל טנעה ענייז .טלעק עגיטסָארפ ַא םורַא םיא
 עפיט ןוא עסיורג ַא ,ןגיוא סרעטָאפ ןייז רַאפ ןגיוצעגסיוא ,רעטעקַאנ ַא טגיל
 לָאז רע ,ןשיק ןיא ןגיוא ענייז ןייא-טבָארג רע זַא ױזַא ,םורַא םיא טמענ דנַאש
 ןייק ןיוש זיא סע רעבָא ,רעטנעענ םיא וצ ךיז טקירד *דסח; רעד .ןעז טשינ
 -סייר ַא ךיז רע טיג םערוטש ַא יװ ..הריבע זיולב זיא סע ,טשינ *דסח.

 : סמערָא עריא ןופ סױרַא
 : !הריבע עסיורג ַא זיא סֶע .טשינ רָאט ןעמ ---
 -פיטש רעטלַאק רעד ןיא רעטעקַאנ-בלַאה ַא ןיוש טייטש רע ןוא

 רעד ןופ -- ,רעטיר ייווצ ןופ ןסימשעג טרעװו רע ןוא .טכַאנ רעשירעטומ
 טָאה טסיירט ןייא רָאנ ...ריא וצ תונמחר ןופ ןוא ןטַאט ןרַאפ הּפרח ןוא דנַאש

 טסואוװַאב זיא ריד, :טיטש סע יװ ,ןעקנַאדעג ענייז עלַא סייו טָאג :רע
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 טלמַאטש רע ןוא ! ןלַאפרַאפ ןיוש ךָאד זיא סע +...הטרח ןיימ ןוא הואת ןיימ
 ןייד ןופ ּפָא טשינ ךימ ףרַאװ, ; ךלמה-דוד ןופ רעטרעוו יד ןּפיל ענייז טימ

 *! ךימ ןופ ּפָא טשינ וט טסייג ןגילייה ןייד ןוא ,םינפ
 .ירעגיצרַאה ךָאנ זיא תונמחר סָאד ,טרעקרַאפ .טשינרָאג רע טָאה ריא וצ

 ןסייה ַא ץרַאה ריא ןיא ןבעגעגניירַא טָאה טָאג זַא ,גידלוש ,ךעבענ ,יז זיא סָאװ

 ? גוויז ריא ךָאנ רעגַאב
 ןיוש יז ךיז רע טלעטש .,"*גוויז, טרָאװ םעד ןופ ױזַא טרעלק רע יוװ ןוא

 רָאלק .הרהטו-השודקב ןייז םיא טימ טעוװ עכלעוו ,עטרעשַאב ןייז רַאפ רָאפ
 .ןעמונעגמורַא ץלַא טָאה טרָאװ סָאד רָאנ .טײטַאב סָאד סָאװ ,טשינ רע סייוו

 ןוא .םיא ןופ לייט ַא ןעוועג ןיוש זיא יז ...בייוו-ןוא-ןַאמ ןשיווצ זיא סע סָאװ
 ןוא .ךיז וצ ןגיוצעגוצ ױזַא יז רע טָאה סָאד .ענייז ךיוא ןיוש זיא הריבע יד

 ןייא ןייק לָאמוצ ריא טָאה ןוא טיונ ריא ןיא טזָאלעגרעביא יז רע טָאה טציא
 רַאפ ארומ סיוא ,דניוװ:ןואייוו ןעוועג םיא זיא ...טגָאזעג טשינ טרָאװ-טסיירט
 ךיא בָאה ןײלַא ריד רַאפ ,טָאג, ...ערה-רצי ןייז רעביא ןוא רעפעשַאב ןייז

 *..! טגידניזעג
 .םענייז ןיבר םעד רַאפ טיונ ןייז טיורטרַאפ רע טָאה ,דלַאװ ןיא ,רעטעּפש

 םיא טעז רע זַא ,ץלַא סייוו לדיא-עלָאמס סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג ךָאד זיא רע
 -עג סטָאג ,םיקולא-םלצ רעד ןוא .תווצמ עלַא ןופ ןָאטעגסיױא ,טעקַאנ ןייטש
 .םינּפ ןפיוא עילַאק םיא ייב זיא ,טלַאטש

 טנייוועג רע טָאה -- ,טעשטעילַאקעצ המשנ ןיימ בָאה ךיא זַא ,סייוו ךיא --
 ,ןיבר ןייז רַאפ

 :טרסומעגסיוא םיא טָאה רענייז יבר רעד רעבָא
 "סיוא ץלַא זומ דיא ַא ,טרעקרַאפ !ןדער וצ ױזַא ןייש טשינ זיא סע --

 הטרח יד זיא ױזַא ,הריבע םצע יד יו ױזַא טקנוּפ םירָאװ ,ןטוג םוצ ןשטייט

 רעד ןעוו .השעמ סערהירצי םעד ,הרוחש-הרמ יד ,ךיז ייב טייקנלַאפעג יד ןוא
 רע. : ךיז רע טגָאז ,הרוחש-הרמ ַא ןיא ןײרַא טלַאפ שטנעמ רעד זַא ,טעז ןטש

 םיא רָאט ןעמ ,ןפיולטנַא טשינ ןעמ רָאט ערה-רצי ןופ *! רעניימ ןיוש זיא
 ןיירַא םינּפ ןיא םיא ןעגנירּפש ףרַאדַאב ןעמ רָאנ ,ןדיימסיוא טשינ לָאמנייק
 ןַארַאפ טשינ זיא סע םירָאװ !תועוצר ענעגייא ענייז טימ ןגָאלש םיא ןוא
 .סטוג ןופ קנופ ַא ,ץוצינ ַא ןעניפעג טשינ ךיז לָאז סע ןכלעוו ןיא ,סטכעלש ַאזַא
 םוצ עטכעלש סָאד ןדנובעגנָא טלַאה סָאװ ,םידָאפ דעד זיא סָאד -- ץוצינ רעד
 שטנעמ רעד ןעוו ...ןעװעטַאר שטנעמ רעד ךיז ןָאק םידָאפ םעד טימ ןוא ,ןטוג
 רע ףרַאד ,ןָאט וצ העדב סָאד טָאה רע רעדָא ךַאז עטכעלש ַא סעּפע טוט

 *.רענעלַאפרַאפ ַא ןיוש ןיב ךיא. : ןגָאז ןוא הרוחש-הרמ ַא ןיא ןלַאפנײרַא טשינ
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 ךרוד ידכ ,ןטוג ןופ קנופ םעד ןכוזסיוא ןטכעלש םעד ןופ ףרַאד רע ,טרעקרַאפ

 ןעמ טעװעטַאר לָאמסנעד ..הוצמ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ וצ הריבע יד םעד
 וצ סטכעלש םצע סָאד ףיוא ןעמ טביוה לָאמסנעד רָאנ ,ןײלַא ךיז רָאנ טשינ
 ןייק טימרעד ,הלילח ,טָאה יז זַא ,ןגָאז ריד טספרַאד וד .סטוג ןופ הגרדמ רעד
 ןופ רעייפ סיורג ַא טָאג טָאה סָאד ,טרעקרַאפ ,טניימעג טשינ סטכעלש םוש
 .ריד ןיא טליפעג טָאה יז סָאװ ,גוויז םעד וצ ץרַאה ריא ןיא ןדנוצעגנָא עביל
 טגינייארַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,תומשנ ערעייא .ריד ייב ךיוא עבלעז סָאד ןוא
 טָאג :ןבירשעג טייטש סע יװ ױזַא .ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ןעקנעב ,למיה ןיא
 עדעי .ןכעלבייוו ַא ןוא ןכעלנעמ ַא ,םיפוצרּפ ייווצ ןיא ןעמדָא ןפַאשַאב טָאה
 ,בייוו ןוא ןַאמ זיא סָאד -- ,ענייא זיא סָאוװ ,ייווצ ןיא טלייטעצ זיא המשנ
 ןביוהעגנָא טָאה סע ןוא ,דרע רעד ףיוא ָאד טנעקרעד ךיז ןבָאה תומשנ ערעייא
 ןבָאה ייז טָאװ ,טפַאשביל סיורג תמחמ ,רעטייווצ רעד וצ טפלעה ןייא ןעיצוצוצ
 טייטש סָאװ ,הוצמ רעד ךָאנ טפַאשקנעב תמחמ ןוא ,למיה ןיא ךיז וצ טליפעג
 םירָאװ .הרהטבו-השודקב ןעמַאזוצ ןטפעהַאב ךיז ןלָאז ייז זַא ,רָאפ ןדייב ייז
 יד ןופ רענייא זיא שטנעמ םעד ןופ גוויז רעד זַא ,ןוז ןיימ ,ןייז וטסלָאז ןסיוו
 ..ןטלעװ עשלמיה יד ןיא ןעייטש סָאװ ,םינינע עטסכעה

 רךיא וצ ןדער וצ ןוא לדיימ םעד וצ ןייג וצ ןלױפַאב םיא טָאה רע ןוא
 ןיא ןעלחר ןפָארטעגנָא טָאה רע זַא :וניבָא בקעי ייב טייטש סע יװ ...ץרַאה
 סָאװ ,ןעגנולכיורטש עלַא ןעמונעגקעווַא ןוא טרעלָאקעגּפָארַא רע טָאה ,דלעפ

 ןופ רעסַאװ סָאד ...געוו רעייז ףיוא טגיילעג ןבָאה תוּפילק יד ןוא ןטש רעד |
 -פיוא טָאה טָאג ,ןעמ טניימ סָאד ,ןפיולוצנגעקנַא ןעמוקעג ייז זיא םענורב
 -.ןרעדנַא םוצ םענייא ןופ עביל ןופ ןלַאװק יד טנפעעג

 "עג ַא ןוא רעטסיירטעג ַא לדיא-עלָאמס ןופ ןעגנַאגעגמײהַא זיא לאיחי
 ןופ חילש ַא רַאפ ןטלַאהעג טשינ לזייר עדליוו יד רעמ טָאה רע .רעטרעטייל

 .ןויסנ ַא וצ םיא ןעגנערב וצ םיא ףיוא טצעזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ערה-רצי
 רע טָאה ,עשַאּפ רעד ןופ זנעג עריא טימ טכַאנרַאפ ןעמוקעגקירוצ זיא יז זַא
 ךיז זיא ןיילַא רע ."ןסּפעש יד טימ ןָא-טמוק לחר, : ןעלחר ןָא טנָאמרעד ךיז
 ןע'לחר טַאהעג-ביל טָאה וניבא-בקעיג .וניבא-בקעי לקיטש ַא יוװ ןעמוקעגרָאפ

 ...ןבָאה ביל ןָאט טשינ רע לָאז סָאװרַאפ ןוא *.רעבייוו ערעדנַא עלַא ןופ רעמ
 ,..? גוויז ןייז

 ןיא טָאה סָאװ ,ליפעג םעד ןופ ןעיײרפַאב טנָאקעג טשינ ךיז טָאה לאיחי
 -רךַאפ טכוזעג טָאה רע ןוא ,לזייר רעדליוו רעד וצ ןשרעה וצ ןביוהעגנָא םיא
 טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,םיא ןיא ליפעג סָאד ןרשכ וצ ןעלטימ ענעדייש
 קילב ַא טימ ןעזעג יז טָאה רע ןעוו .תונמחר ןופ ףירגַאב םעד ןיא םיא ייב
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 "גָאטיײרפ יד ןיא ןפרַאװ ריא ףיוא הבנגב טציא טגעלפ רע סָאװ ,טייז ַא ןופ

 טָאה .שיט טייז רעטייוצ רעד ןופ םיא ףיוא טקוקעג טָאה יז ןעוו ,ןטכַאניוצ
 גירעיורט .טמעשרַאפ ןוא גירעיורט רעייז זיא יז זַא ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז

 טיקטמעשרַאפ יד ןוא טייקגירעיורט יד .םיא בילוצ יז זיא טמעשרַאפ ןוא
 טכַאמ סָאװ ,ןח ןרעייט ַא רעייז ןסָאגעגסױא ריא ףיוא ךיילגוצ רעבָא ןבָאה
 טימ ןרָאװעג ןסָאגעגנָא זיא ץרַאה ןייז ןוא .תוקיתמ רַאפ ץרַאה סָאד ןייגעצ
 יד ףיוא טײקיטשרָאד סיורג טימ טקוקעג טָאה רע .ריא וצ טייקכעלטרעצ

 טרעלקעג ,ןעלּפַא-ןגיוא עריא טקעדַאב ןבָאה סָאװ ,ךעלרעה עצרַאװש עגנַאל
 טימ ןסָאגעגנָא ןוא טכַאמעג ןייש ױזַא יז םלוע-ארוב רעד טָאה סָאד זַא ,םעד ןגעוו

 סנשטנעמ םעד דסח טימ ןעיצוצ לָאז סע ידכ ? סָאװ ידכ ...ידכ ,עביל ןוא ןח

 ןלעקנוט ריא ףיוא טקוקעג טָאה רע .טָאג ןָא ןעקנעדעג לָאז ְרע ןוא ,ץרַאה
 ןַא טימ ןגיוצעגרעביא ןענייז סָאװ ,ךעלרעדָא עיולב יד ןעזעג" ןוא זלַאה

 ןוא זכַאמ וצ הכרב ַא קשח סיורג טַאהעג טָאה רע .טיוה רעלעקנוט רעלעדייא
 .ןפַאשַאב טָאה רע סָאװ ,טייקנייש רעד רַאפ םלוע-לש-ונובר םעד ןעקנַאד וצ
 טייקנייש רעביא טכַאמ ןעמ הכרב ַא רַאפ סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה רע רָאנ
 ,ןח רעביא ןוא

 ןפיוא ןדער וצ ,הצע סניבר ןייז ןגלָאפ וצ ךיז ייב טכַאמענּפָא טָאה רע
 טָאה בקעי רעטָאפ רעזנוא סָאװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע .לדיימ ןופ ץרַאה
 רע טָאה ,ןהאל ןוא ןעלחר טימ ןדערוצרעביא טַאהעג טָאה רע ןעוו .ןָאטעג
 ָאד .ףָאש יד וצ ןיירַא דלעפ ןיא םיא וצ ןעמוק ןלָאז ייז זַא ,ייז ךָאנ טקישעג
 ,טקוקעגמוא ךיז רע טָאה .ןירעפעש יד ןעוועג ,לחר ,יז רָאנ ,רע טשינ רעבָא זיא

 לזייר רעדליוו רעד וצ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןוא ,טשינ שטנעמ ןייק טעז סע יצ
 .זנעג עריא טעשַאּפ יז ואוו ,ןגייווצ-אנעשוה יד ןשיווצ טרָאד ,לרעסַאװ םוצ

 ריא ףיוא *ןעלחר, טימ ןדער וצ ןעמוקעגנָא טשינ םיא זיא טכייל ױזַא
 ,ץרַאה

 יד ןשיװצ טערונעגנייא םינּפ ריא טימ ןגעלעג זיא לזייר עדליוו יד
 ךיז טָאה יז .גָאטיו ןוא דנַאש רַאפ טנערבעג טָאה םינּפ ריא .רעזערג

 טימ סױרַא יז זיא סנגרָאמירפ .ןזָארג יד ןופ טייקטכייפ רעד טימ טליקעג

 רעד .ןסע ןעגנַאגעגמײהַא טשינ .ןיוש יז טגיל ױזַא ןוא ,ךייט םוצ זנעג עריא
 -ספרָאד ַא טנייה זיא טקנוּפ .קנעש ןיא ןעמונרַאפ ןענייז ןעמַאמ רעד טימ עטַאט
 -רעביא זיא יז .ריא ןָא ןסעגרַאפ עלַא ןבָאה ,ןָאט וצ ָאד ליפ זיא סע ,בוט-םוי
 ןענייז סָאװ ,ןרערט טנעה עריא ףיוא ןעזרעד טָאה יז ןעוו ,ןרָאװעג טשַאר
 סיפ עטעקַאנ יד טימ יז טָאה סעכ ןוא דנַאש רַאפ .ןגיוא עריא ןופ ןענורעג
 ךיז טרַאש רעצימיא יװ ,יז טרעהרעד טָא ןוא .עקנָאל רעד ףיוא ךיז ןפרָאװעג
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 סױרַא יז טקיש ,טשינ יז זיא עגידעקערש ןייק ...רעטעלב-אנעשוה יד ןשיוצ
 ןלאיחי סױרַא קערוב טגָאי םורַא טונימ ַא ןיא .ןקוקכָאנ קערוב טנוה םעד

 .רעטיר-אנעשוה יד ןופ
 קעװַא ןעילפ וצ ןָא טבייה ,ףױאיּפַאכ ַא ךיז יז טיג ,םיא טעזרעד יז יו

 ןָא טביירט קערוב סָאװ ,ריא ךָאנ זנעג ןופ םערוטש ַא רָאנ טעז לאיחי .םיא ןופ

 ,סיוארָאפ ,טעשָאלּפעצ ,עגירָאה-ץרַאוװש ַא ,יז ןוא
 סעּפע ריד טימ ןעמוקעגסיורַא ןיב ךיא !יײיטש !לזייר !לזייר --

 .ןדערוצרעביא
 עריא ןשיווצ ּפָא ךיז טלעטש יז ןוא -- !ןיוש ןוא טשינ ליוװ ךיא ---

 ,זנעג
 סייוו רע ןוא ,ייז ןשיווצ קערוב ןוא ,ָאד טייטש רע ןוא ,טרָאד יז טייטש

 .ןָאט לָאז רע סָאװ טשינ

 ןיא ןטפָאהַאב ןעוועג ןענייז תומשנ ערעזנוא זַא ,ןייז ןסיוו טסלָאז --
 .ןרָאװעג ןריובעג ןענייז רימ רעדייא ,למיה

 רימ רעדייא ,למיה ןיא ןטפָאהַאב ןעוועג טשינ ןענייז תומשנ ערעזנוא --
 ,טנשקערַאפ יז טגָאז --- ,ןרָאװעג ןריובעג ןענייז

 .ןושל רע טגירק -- ,גוויז ַא ןענייז רימ זַא ,ןייז ןסיוו טסלָאװ=-
 .גוויז ןייק טשינ ןענייז רימ --
 .ריד ןיא גוויז רעד ךָאד זיא סָאד ? רימ וצ ױזַא וטסולג ןעד סָאװ ,ונ --

 ,קלח ןטייווצ ןייז ךָאנ טסולג סָאװ

 !ןיוש ןוא -- טשינ טסולג ךיא --

 ,הוצמ ַא וצ ןביוהרעד הריבע יד ןפרַאד רימ ---

 !ןיוש ןוא -- טשינ ךיא ליוו ---

 ?רעטכָאט עשידיא ַא ךָאד טסיב וד ? סָאװרַאפ ---

 ! רעטכעלש ַא טסיב וד לייוו --

 ןָאט ױזַא טפרַאדעג סע טָאה ןעמ רָאנ ,רעטכעלש ןייק טשינ ןיב ךיא ---
 ,עטרעשַאב ןיימ ןיוש ךָאד טסיב וד .אטח ןייק ןיא ןלַאפוצנײרַא טשינ ידכ
 וצ םייקמ ןבָאה היכז יד ןלָאז רימ ידכ ,טייקנייר ןיא ןטלַאה ךיז ןזומ רימ ןוא
 טלקָאש ןוא ןָאט ןעמורפ ַא ןיא רע טגָאז -- ,רעדניק ןבָאה וצ ןוא הוצמ יד ןייז
 .ןענעװַאד םייב יו ייברעד ךיז

 .יז טגָאז --- ,ןיוש ןוא--רעדניק ןייק ןבָאה טשינ ליוו ךיא ---
 ןָאק יז ןוא ,ןגיוא עריא ןופ סױרַא:רַאּפש ַא ןרערט יד ןביג גנולצולּפ ןוא

 ,ןטלַאהקירוצ טשינ ייז
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 ליוו רע .ריא וצ תונמחר רַאפ ןגיוצעגנייא ןלאיחי ייב טרעוו ץרַאה סָאד

 : טרָאװ-טסיירט ַא ןגָאז ריא
 טָאה סָאד ,סטכעלש ןייק ןָאטעג טשינ ,הלילח ,טסָאה וד ,טשינ ןייוו --

 טָאה בקעי .גוויז ןייד ךָאנ ץרַאה ןייד ןיא גנוטסולג ַאזַא ןבעגעגניירַא טָאג

 ...ןרָאװעג ןזױּפשטנַא ריא וצ זיא רע רעדייא ,ןעלחר ןעוועג קשנמו-קכבחמ ךיוא
 ןוא ןייועג ַא טימ טעכובעגסױרַא לָאמַאטימ טָאה לזייר עדליוו יד רָאנ

 ,דלעפ ןפיוא טגײלעגקעװַא ךיז טָאה יז ,ןטלַאהקירוצ ךיז רעמ טנַאקעג טשינ
 ןוא זָארג ןיא םינּפ ריא טערונעגנייא ןוא ,ןענַאטשעג זיא יז ואוו ,טרָא ןפיוא

 ,טעּפילכעג
 ןופ טרעקעגּפָא טָאה ,טירט עטכייל טימ ריא וצ ןעגנַאגעגוצ זיא לאיחי

 ; טסיירטעג יז ןוא ריא
 סנטַאט ןייד ןיא ןח ןענופעג בָאה ךיא ןוא ןפלָאהעג רימ טָאה טָאג --

 ,רימ טימ טדערעג ןיוש טָאה רע .םעדייא ןַא רַאפ ןעמענ ךימ ליוװ רע .ןגיוא
 וד .ןענרעל ןוא ןציז לָאז ךיא ןוא ןיירַא הבישי ַא ןיא ןקיש ךימ טעװ רע זַא
 זיא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז רימ רעדייא געט גיצרעפ זַא ,ןייז ןסיוו טסלָאז

 עטרעשַאב ןיימ ןיוש טסיב וד ןוא ,למיה ןיא ןפורעגסיוא ןרָאװעג גוויז רעזנוא
 .ןטייקגיבייא עלַא ףיוא

 טנַאה רעד ןיא טנייוועג יז טָאה -- ...! עטרעשַאב ןייד טשינ ןיב ךיא --

 .ןײרַא
 ?עטרעשַאב ןיימ טשינ וטסיב סָאװרַאפ --
 ַא ןיב ךיא .טשינ רענייק ןיב ךיא ,טשינרָאג ןיב ךיא לייוו רַאפרעד --

 ,זנעג יד ייב ןטלַאהעג גידנעטש ךימ טָאה ןעמ .ךיא ןיב ,זנעג ןיפ עקשוטסַאּפ

 ! לזייר עדליוו ַא ןיב ךיא .טנרעלעג טשינרָאג ךימ טָאה ןעמ
 טָאג ןוא ,רעטכָאט עשידיא ַא טסיב וד ,עדליוו ןייק טשינ טסיב וד --

 טָאה -- ,לחר רעטומ רעזנוא יו ױזַא ,ןח סיורג טימ ןעקנַאשַאב ךיד טָאה
 .ץרַאה ריא ףיוא טדערעג לאיחי

 !טנייפ ךימ ןבָאה עלַא .טנייפ ךיוא ךימ טסָאה וד ןוא --
 ןָאטעגנײרַא עביל עסיורג ַא טָאה טָאג .ןיינ ,טנייפ טשינ ךיד בָאה ךיא ---

 יד ןוא םורפ טגָאזעג לאיחי טָאה --- ,עטרעשַאב ןיימ ,ריד וצ ץרַאה ןיימ ןיא
 טּפינקעגנָא זיא המשנ ןיימ , : טייטש קוסּפ ןיא יוװ --- ,ייברעד טכַאמרַאפ ןגיוא
 "..רענייד ןָא

 ךימ וטסזָאל סָאװרַאפ ןוא ? רימ ןופ וטספיולטנַא ןעד-סָאװרַאפ ןוא --
 טגָאז -- ,קרַאטש ױזַא ךיד ךָאד עיבויל ךיא ? ריד טימ ןליּפש ךיז טשינרָאג
 .חאּפ סלאיחי רעגניפ עטלַאק ,עגידרעטיצ עריא טימ ןרירנָא ליוו ןוא ,יז
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 .טור עגידרעייפ ַא טרירעגנָא םיא טלָאװ סע יוװ ,ּפָא-טגנירּפש לאיחי רעבָא
 רעמורפ ךָאנ ייברעד ךיז טלקָאש ןוא לאיחי טגָאז -- ,רַאפרעד זיא סע --

 רעטנוא ןענַאטשעג טשינ ךָאנ ןענייז רימ לייוו --- ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ ןוא
 השמ תדכ ןרעדנַא םוצ רענייא טסנקרַאפ טשינ ךָאנ ןענייז רימ ןוא הּפוח רעד
 יד לעװ ךיא ןוא ,ןפלעה רימ טעװ םלוע-לשדונובר רעד זַא רעבָא .לארשיו
 ,תווצמ עניימ ןופ קלח ַא ןבָאה וטסעוו ,ןייז וצ דיא רעכעלרע ןַא ןבָאה היכז
 קלח ןכיילג ַא ןבָאה וטסעװ ןענרעל ןיימ ןיא ךיוא ןוא .ךיא יו ױזַא טקנוּפ
 ,םענייד ןָא טּפינקעגנָא זיא ץרַאה ןיימ ןוא ,גוויז ןיימ טסיב וד לייוו ,רימ טימ

 .ייןעלחר ןָא בקעי יו
 ..ץרַאה ךיא ןענואוועג ןוא ןעלזייר וצ טדערעג רע טָאה ױזַא



 9 לטיּפַאק

 רע מינפ

 ןעזעגנָא טשינ יז טָאה ןעמ ,דלַאװ ןיא טיור ןעגנַאגעגפיוא זיא ןוז יד

 ,רעטעלב עטיור ןופ ץענ ַא טימ טקעדַאב ןעוועג זיא למיה רעד .למיה ןפיוא
 ערעייז טימ טבעוװעגנעמַאזצ ןבָאה ןעניורק-רעמייב עגיטסברַאה יד סָאװ
 טרעהעג ןעמ טָאה ןוז רעד ןופ גנַאגפיוא םעד ,ןגייווצ ענעטכָאלפעגפיונוצ

 סָאד טָאה ןעמ ,ןגייווצ יד ףיוא לגייפ יד ןופ יירעשטיווצ רעסיורג 'רעד ןיא

 תומהב-דלַאװ יד ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא ןבָאה סע סָאװ ,ןרוּפש יד ןיא ןעזעג
 סָאװ:רָאנ ןענייז ייז רעכלעוו רעביא ,דרע-ךָאמ רעטּפַאזעגכרוד-יוט רעד ןיא
 ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןקעלפ-ןוז עגיטכיל יד ןיא ףוס םוצ ןוא ,ןפָאלעגכרוד

 זיא טייקנגרָאמ עגידבוט-םוי ַא ,ןעמַאטש-רעמייב עגנע יד ןשיוװצ ןליּפש וצ
 יד ןופ יירעשטיווצ רעכיוה רעד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא .ןעוועג דלַאװ ןיא
 דלַאװ ןיא טייקליטש ענדָאמ ַא טָאה ,ןקעלפ-ןוז עגילַארטש יד ןוא לגייפ-דלַאװ
 ,.טשרעהעג

 -רַאפ ןעוועג זיא ריט יד .לזייה ס'לדיא-עלָאמס םייב ןענַאטשעג זיא לאיחי
 סע שטָאכ ,ךיז טכייל לטכיל ַא יו ןעזעג ןעמ טָאה גינייוועניא ןופ ןוא ,טכַאמ
 סָאר זַא ,ןפָארטעג לָאמטּפָא ןיוש טָאה סע .גָאט רעסיורג ןעוועג ןיוש זיא
 טשינ ןלאיחי וצ זיא ןוא לביטש ןייז ןיא ןסָאלשרַאפ ןעוועג זיא לדיא-עלָאמס

 ,גנוגעוַאב ַא ןטלַאּפש יד ךרוד טרעהעג ןעמ טָאה לָאמ סָאד .ןעמוקעגסיױרַא
 סע ןוא שרעדנַא רעצימיא ךָאנ ןעוועג זיא לדיא-עלָאמס ןטימ גינייוועניא יו
 קערש ַא ןוא שינרעטיצ ַא .םישעמ ענעגרָאברַאפ גינייוועניא ּפָא ךיז ןעוט

 ךָאד רע טָאה ,ןעוועג טשינ זיא רע גיריגיינ יו .ןעמונעגמורַא ןלאיחי ןבָאה
 ךיז טָאה רע .ריט רעד ןופ סערַאּפש יד ךרוד ןקוקוצניירַא טגַאװעג טשינ
 ןטרַאװּפָא ,םיוב ַא רעטניה לקניוו ַא ןיא ךיז טלעטשעג ,טקורעגּפָא קיטכיזרָאפ
 ,ןיבר ןייז

 יו טשינ ןעוועג זיא רע .ןעמוקעגסױרַא לדיא-עלָאמס סָאד זיא רעטעּפש
 ןעגנַאגעג זיא רע ןכלעוו ןיא ,טַאלַאכ-לטיק ןסייוו ןיא זיולב --- לָאמ רעדנַא ןַא
 ןעוועג ךיוא זיא רע רָאנ ,ןלאיחי טימ ןייז-לבוט ךיז לכייט םענעטלַאהַאב םוצ
 זיא רע ,טנערבעג טָאה םינּפ ןייז ןוא ,ןָאטעגנָא ןיליפת-ןוא-תילט ןייז ןיא
 -צצ ןעוועג ןענייז ןגיוא ענייז .טַאהעג ץיה סיורג טלָאװ רע יװ ,ןעוועג טיור
 טשינרָאג טעז רע זַא ,טכַאדעגסיױא ךיז טָאה סע ,טמולחרַאפ ,שטשוטמ ,טשימ
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 ןיליפת-ןוא-תילט ןייז ןיא רעגידלקַאװ ַא ןעגנַאגעג זיא רע םירָאװ .ייז ךרוד
 סע זַא ,ןעלצרָאװ:רעמייב יד ןָא ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה ןוא רעמייב יד ןשיווצ

 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ןוא .טלַאפ רע זַא ,לָאמ ןדעי טכַאדעג ךיז טָאה

 יו ןעזעג ךעלרעּפנײשַאב טָאה ןעמ זַא ױזַא ,רענעסעזַאב ַא יוװ ,ךיז וצ ןדער
 ,םיא טימ ךיז טוט סע סָאװ טשינ סייוו ןוא טשינ טעז לדיא-עלָאמס סָאד

 רע ןוא ,המיא סיורג טימ סנטייוורעדנופ ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא לאיחי
 עבלַאה ,רעטרעוו עכעלדנעטשרַאפמוא ךיז וצ טדער דיא רעד יוװ ,טרעהעג טָאה

 םוצ טנעה יד ףיוא-טביוה ,םיכאלמ ןופ ןעמענ ,תומש סיוא-טפור ,םיקוסּפ
 ןוא זגיוב ןייא ןיא ךיז טלַאה ןוא ,םיבלול טימ יוװ ,ייז טימ טלקָאש ןוא למיה
 ,ןבעגעג לקַאװ ַאזַא ךיז רע טָאה ךעלדנע .טײלגַאב ןצימיא טלָאװ רע יװ ,ןקוב

 טנעה ענייז ןגיוצעגסיוא ןוא ינק יד ףיוא ןָאטעג ּפָארַא-זָאל ַא ךיז טָאה רע זַא

 עכעלדנעטשרַאפמוא טימ ןפור וצ ןביוהעגנָא טָאה ןוא ןגעקנַא ןצימיא וצ
 .רעטרעוו

 םיא טלייאעג טָאה רע ןוא ,ןלַאפעג זיא יבר ןייז זַא ,טניימעג טָאה לאיחי
 יו טרעהעג לאיחי טָאה ,רעטנעענ םיא וצ ןעמוקעגוצ זיא רע זַא ,ףליהוצ

 -רַאפ ןגיוא יד גידנטלַאה ,ןּפיל עגידרעטיצ טימ טלמַאטש לדיא-עלָאמס סָאד

 { טצָאלג
 ..! בקעי יהולא חישמ ,'ה ךורב ,אב ,אב --
 -לסייוו יד ןיא ןייטש ןבילבעג רַאטש טונימ ַא ןענייז ןעלּפַא-ןגיוא ענייז

 -ּפָארַא ךעלטייה-ןגיוא ענייז טשלחרַאפ ,ךַאװש רע טָאה ךָאנרעד .רעדלעפ
 .סמערָא סלאיחי ןיא ןלַאפעג זיא ןוא טזָאלעג

 .ףָאלש ןייז ןופ לדיא-עלָאמס םעד טקעװעג ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה לאיחי

 !ןתנ 'ר ? ךייא זיא סָאװ !ןתנ 'ר ,ןתנ 'ר --
 רע טָאה ,טכַאװעגפיוא טָאה רע זַא ןוא ,טנפעעג ןגיוא יד טָאה דיא רעד

 ,ןלאיחי טקוקעגנָא טרעדנואוורַאפ
 -סיוא-טולב ענייז טימ ןקָארשרעד רע טגערפ -- ? ןעזעג םיא טסָאה --

 .ןּפיל ענעגיוזעג
 ? ןעמעוו ---
 !תישמה-ךלמ םעד ---
 .רעדנואוו טימ טקוקעגמוא ךיז טָאה לאיחי -- ? ואוו --

 רעד טימ ,תוכלמ:ידגב ענייז ןיא ,ןעוועג ָאד רע זיא סָאװ-רָאנ טָא --

 ןענייז ןדיא יד ןעוו ,ןגָארטעג טָאה םלוע-לשיונובר רעד סָאװ ,טריצַאב ןיורק

 ןביז סהנח טימ טלגנירעגמורַא ןעװעג זיא רע .ףוס-ָסי םעד ןעגנַאגעגכרוד

 ןיא רע טָאה טכַאנייב .םשה-שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא עלַא ןענייז עכלעוו ,ןיז
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 רימ רע טָאה תודוס ,ןעמוקעג רע זיא לביטש ןיימ ןיא ,טּפַאלקעגנָא ריט ןיימ
 ךיא, : טייטש קוסּפ ןיא יוװ .,ךַאװ רעבָא זיא חישמ ,ןפָאלש רימ ...ןעוועג-הלגמ
 ױזַא םירָאװ .ןחישמ ןעמ טניימ ץרַאה סָאד *.ךַאװ זיא ץרַאה ןיימ ןוא ףָאלש
 ןופ ץרַאה סָאד חישמ זיא ױזַא ,טלעוו רעד ןופ ץרַאה סָאד ןענייז ןדיא יד יו

 | ...! ןדיא
 ייב זיא חישמה-ךלמ ? ריא טדער סָאװ ! ךייא טימ זיא טָאג ,ןתנ 'ר --

 ?ןעוועג לביטש ןיא ךייא
 תוצח רַאפ :ןעוװעג-ןווכתמ ךימ ךיא בָאה טכענ עצנַאג ,ןוז ןיימ ,ָאי ---

 "ןוא-סקעז טקנוטעגרעטנוא ךימ בָאה ךיא ,ןייז-לבוט ךיז ןעגנַאגעג ךיא ןיב
 תוצח טכירעגּפָא בָאה ךיא .ןעמָאנ סטָאג ןופ ףערטַאב םעד טיול ,לָאמ גיצנַאוװצ
 ןעמונרַאפ זיא השקב ןיימ זיב ,טנייוועג גנַאל ױזַא בָאה ןוא הנווכ סיורג טימ
 טכַאװ סָאװ ,גיוא ןַא ָאד זיא סע זַא ,ןכייצ ַא טגנַאלרַאפ בָאה ךיא .ןרָאװעג

 -אסכ םוצ ןעייגרַאפ יירשעג רעזנוא ןוא ןייוועג רעזנוא זַא ,טכַאנ רעזנוא רעביא
 -עג בָאה ךיא ,טנָאמעג בָאה ךיא !טגנַאלרַאפ ךיא בָאה ןכייצ ַא .דובכה
 -גיטכיל טָאה לַארטש ןטשרע ןטימ ...ןבעגעגכָאנ רימ טָאה ןעמ זיב ,טמערוטש
 םיא טָאה סָאװ ,הלעמ-לש-אילמּפ עצנַאג יד .לביטש ןיימ טליפעגנָא טייק
 רע ןוא ,טייז ַא ןָא ןענַאטשעג ןענייז עלַא ייז --- ןיז ןביז סהנח טימ טײלגַאב
 הכרב יד טכַאמעג בָאה ךיא .רימ וצ טרעטנעענרעד דסח ןייז טימ ךיז טָאה
 טָאה .םינּפ ןפיוא םיא רַאפ ךימ ןגיוצעגסיוא ןוא *ןמאנ-העור, םעד רעביא
 -מורַא ןיב ךיא ,עז, :טגָאזעג רימ טָאה ןוא ךיז ןבייהפיוא ןסייהעג ךימ רע
 ןוא ,טלטרַאגעגנָא רימ ןבָאה ןויצ-ילבא יד סָאװ ,דרעוװש רעד טימ טלטרַאגעג
 ןיימ ףיוא ןעקנָאשעג רימ טָאה לחר רעטומ יד סָאװ ,שוק ןופ דסח םעד טימ
 טכַאנ רעד ןיא ייטש ךיא ןוא ,טָאג ןופ ןיורק רעד טימ טניורקעג ,ןרעטש

 ןרערט ערעייא .ןענעפע רימ יז טלָאז ריא זַא ,טרַאװ ןוא ריט רעייא רעטניה
 טכורפ יד ,לופ טרעוו סָאמ יד ..,טלמַאזעג ןצכערק ערעייא ...טלייצעג ןרעוו
 ןעמוק וטסעוװ ןעוו ,ךוטסַאּפ ,ךוטסַאּפפ :טגערפעג ךיא בָאה *...ףייר טרעוו

 ,ךייא ייב גידנעטש ןיב ךיא; :טרעפטנעעג רימ רע טָאה *? ףָאש ענייד וצ

 *...ןלעװ ךימ טעוװ ריא ןעוו ,ךיז ךיא לעװ ןקעלּפטנַא רָאנ

 טָאה ןוא לדייב םעד וצ ןיבר ןטּפעשעגסיױא ןייז טריפעגוצ טָאה לאיחי

 ןוא ,ּפָאק ןייז ןופ ןלַאפעגּפָארַא ןענייז סָאװ ,שאר-לש-ןיליפת יד ןביוהעגפיוא

 זיא סָאװ ,לקנעב ןפיוא טצעזעגקעװַא םיא טָאה רע .םיא ךָאנ ןגָארטעגכָאנ
 ןעמוקעגסױרַא ןעוועג ןיוש זיא ןוז יד םירָאװ ;לזייה ןרַאפ ןענַאטשעג טרָאד
 -ןיירַא זיא לאיחי .דרע יד טמירַאװעג טָאה ןוא ןעמַאטש-רעמייב יד ןשיווצ ןופ
 ןוא לּפעט ַא ןיא ךלימ-עזָאק לסיב ַא ןענופעג טָאה ןוא לביטש ןיא ןעגנַאגעג
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 ןעוועג זיא לדיא-עלָאמס סָאד םירָאװ ;ןיבר ןייז וצ ןגָארטעגסױרַא סע טָאה
 ,ךיילב רעייז ןוא טּפעשעגסיױא רעייז

 טָאה ןוא טנעה עגיכָאנק יד ןיא ךלימ לּפעט סָאד ןטלַאהעג רע טָאה גנַאל
 טקוקעגסױרַא ןגיוא ענעבָארגעגנייא ןייב-ןרעטש םעד רעטניה ,עפיט יד טימ
 טָאה רע ןוא ,ץלָאטש ןָא טשינ ןוא טפַאשקנעב סיורג טימ טלעוװו רעד ףיוא
 : ךיז וצ טגָאזעג לכיימש ןגידנוחצנ ַא טימ

 !ןעגנערבּפָארַא םיא ךיא לעוו *םירישה:ריש, טימ זַא ,טסואוועג בָאה ךיא ;;
 סע טָאה "םירישה-ריש; רעד רָאנ ,םיתינעת ןייק ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סע
 *,,ןזײװַאב טנָאקעג

 ,רעטרעוו יד טגידנערַאפ טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה לדיא-עלָאמס סָאד רָאנ

 -רַאפ רעדיוװ טָאה רע .טנַאה ןייז ןופ ןלַאפעגסױרַא זיא ךלימ לּפעט סָאד יו
 ףיוא ,קנַאב רעד ןופ ךיז ןשטילגוצּפָארַא ןביוהעגנָא טָאה ןיא ןגיוא יד טזיילג
 .ןסעזעג זיא רע רעכלעוו

 -עלָאמס םעד ןופ בייל סָאד .ןביוהעגפיוא ימ סיורג טימ םיא טָאה לאיחי
 -ןײרַא םיא טָאה לאיחי .סייווש ןיא ןדָאבעגסיױא ,םירַאװ ןעוועג זיא לדיא
 ןטעבעגסיוא-יורטש םעד ףיוא טגײלעגקעװַא םיא טָאה ןוא לביטש ןיא טריפעג
 ןופ לקניוו ַא ןיא רעטערב ןופ טּפַאלקעגנעמַאזוצ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,לטעב

 .לביטש
 רע זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה טונימ ַא .ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה דיא רעד

 ץיה רעכעלטיור ןייא ןיא ןעוועג ץלַא ךָאנ רעבָא זיא םינּפ ןייז ,ףיט טפָאלש
 -ןרעטש םעד רעטנוא ןבָארגעג רעפיט ךיז ןבָאה רעכעל-ןגיוא יד ;טנערבעצ
 ןופ רָאה עפייטש יד גידנגעװַאב ,טעברַאעג רעווש טָאה טסורב יד ;ןברַאש
 וצ ןביױהעגנָא רע טָאה רעבָא דלַאב .טפול ךיז ןיא גידנעיצניירַא ,דרָאב ןייז

 ןפורעגסיוא טָאה רע .ךיז רַאפ טנעה ערַאד יד גידנקערטשסיוא ,ךיז וצ ןדער
 רעייז ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה לאיחי סָאװ ,תומש ןוא םיכאלמ ןופ ןעמענ
 עגידיירפ יד ןוגינ ןכעלנייוועגמוא םענדָאמ ַא טימ ןעגנוזעג טָאה רע .,טײדַאב

 רעדָא *...דיירפ ןופ דניק ַא ,זנוא וצ םירפא זיא ןוז רערעייט ַא; :רעטרעװ

 זנוא וצ זיא דניק ַא; :חישמ וצ ךיז ןעיצַאב סָאװ ,םיקוסּפ עכלעזַא ערעדנַא

 "נָא רע טָאה דלַאב ןוא *.ןרָאװעג ןבעגעג זנוא זיא ןוז ַא ,ןרָאװעג ןריובעג

 .חישמה-ךלמ ןוא איבנה-והילא ןגעוו דיל ַא ןעגניז וצ ןביוהעג

 רַאפ ןעמוקַאב-ארומ טָאה רע .טרעטַאלפעג ןוא טרעטיצעג טָאה לאיחי

 םעד ןגעוו ןלייצרעד טרעהעג טָאה רע סָאװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע .המשנ ןייז

 ךיז טָאה טציא זיב .קיניבצ-יתבש רענעטלַאהַאב ַא זיא רע זַא ,לדיא-עלָאמס

 ןטימעגסיוא גידתונשקע גידנעטש טָאה רע .ןטַאררַאפ טשינרָאג טימ לדיא סָאד
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 ןייז ןופ לאיחי טָאה טציא .ןחישמ ףיוא טריפעג טָאה סָאװ ,ךערּפשעג ןדעי

 ןרעװ טשטייטעגסיוא ןענָאק סָאװ ,טרעהעג רעטרעוו עכעלנייוועגמוא ןיבר

 ןופ ּפָארַא זיא סָאװ ,עטקעס רעכעלקערש רענעי טימ תוכייש ַא טָאה רע זַא

 םעד ךיז ןופ טָאה רע ,הלילח ,רעבָא .דמש וצ טריפ סָאװ ןוא ...געוו ןשידיא

 זיא לדיא-עלָאמס סָאד זַא ,ךיז ייב רעכיז ןעוועג זיא רע .טלסײרטעגּפָא דשח

 ייב טכַאנ יד ןעוועג חישמ עקַאט ךָאד זיא ,ױזַא ביוא .קידצ רענעגרָאברַאפ ַא

 םיא רע טָאה רשפא ןוא .תודוס עסיורג ןבעגעגרעביא םיא טָאה ןוא םיא

 "ַאב טלעוו יד ןוא ןעמוק טעװ רע ןעוו ,דוס ןגיבייא םעד טקעלּפטנַא ךיוא

 יד ןעוועג זיא חישמ ואוו ,לביטש םעד ןיא ךיז טניפעג רע ,טָאג ...ןעיירפ

 ןכלעוו ףיוא ,טרָא סָאד יװ ,סיוא גידארומ עקַאט טעז לביטש סָאד ןוא !טכַאנ

 םעד רעביא .םיכאלמ יד ןופ רעטייל םעד ןעזעג ןוא טגיטכענעג טָאה בקעי

 ןבירשעג טעמרַאּפ ףיוא תוליגמ ,טײרּפשרַאפ םירפס ענעפָא ןגעלעג ןענייז שיט

 .תועימק ןוא

 ןיאע ,לאיחי ךיז טכַארט ,"םיבתכ ענעגרָאברַאפ ,עגילייה ןענייז סָאד,

 סָאװ ,ןכַאז עכעלרעדנואוו ערעדנַא ןוא ,ץק רעד טקעלּפטנַא טרעוו סע עכלעוו

 ןוא .לאיחי ךיז טכַארט -- *? ךיא ןיב ואוו ,טָאג .טשינ סייוו שטנעמ ןייק

 סא רָאנ ,ארומ סיוא טשינ :רעמַאה ַא טימ יװ םיא טגָאלש ץרַאה סָאד

 עגילייה יד ואוו ,ייברעד ןייז וצ היכז יד טָאה רע סָאװ ,טייקמורפ ןוא טכרָאפרע

 .רָאפ ןעמוק ןכַאז
 רע זַא ;ןכַאז ענעגרָאברַאפ ּפָא ךיוא םיא טימ ךיז ןעוט סע זַא ,טליפ רע

 יד ןופ טציא ןפַאשַאב ןרעװ סָאװ ,םיפרש ןוא םיכאלמ ןשיווצ ךיז טניפעג

 עטכַאמשרַאפ ענייז ןופ סױרַא-טלמַאטש דיא רעגידנּפָאלש רעד סָאװ ,תומש

 ןוא ןענערב וצ ןבייהנָא לביטש עצנַאג סָאד טעוו דלַאב ןוא ;ףָאלש ןופ ןּפיל

 .ןעילפקעווַא ואוו-ץעגרע םיא טימ ןעמַאזוצ טעוו

 ,קערש סיורג ןיא ןדיא ןגידרעמולש םעד ןבעל ױזַא טציז רע יװ ןוא

 טקוק ןוא למירד ןפיט ןייז ןופ ףיוא גנולצולּפ לדיא-עלָאמס סָאד ךיז טּפַאכ

 ןופ ןעמוקעגקירוצ סָאװ-רָאנ טלָאװ רע יו ױזַא ,םורַא טדמערפרַאפ רעייז ךיז

 ןלַאפעגּפָארַא ואוו-ץעגרע זיא ןוא תונידמ עדמערפ ןיא עזייר רעטייוו-רעטייוו ַא

 ,רעגעלעג ןייז ןופ ּפָא-סיר ַא ךיז רע טיג גנולצולּפ .טלעוו רעדמערפ ַא ףיוא

 טײרּפשעגסױא ןענייז תועימק ןוא םירפס יד ןכלעוו ףיוא ,שיט םוצ וצ-ףיול ַא

 .טנעה יד טימ ייז טקעדרַאפ ןוא

 יןעיירש וצ ןביוהעגנָא רע טָאה -- ! תילט םעד ,רעקנילפ ,תילט םעד --

 ןפיוא ןגיל ןבילבעג זיא סָאװ ,תילט םעד טגנַאלרעד םיא טָאה לאיחי

 .םיבתכ יד תילט ןטימ טקעדרַאפ טָאה דיא רעד ןוא ,טעב
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 ןוא רעכיילב ַא רע טגערפ -- ?ייז ןיא טקוקעגנײרַא ,הלילח ,טסָאה --

 ,ןלאיחי רענעקָארשרעד ַא
 .ןיינ =

 ,טסלָאװ -- .ּפָא דיא רעד טמעטָא -- !ךרבתי-םשה זיא טביולעג --

 ךיא ,ןסיורדניא סױרַא ייג ...רעגרע ךָאנ רעדָא ,ןרעוו-קוזינ טנָאקעג ,הלילח
 ,ריד וצ ןעמוקסיורַא דלַאב לעוו

 ןגָאז טשינ רימ טעװ ריא זיב ,רעירפ ןײגסױרַא טשינ לעוװ ךיא ,יבר --
 .טייקטסעפ טימ לאיחי טגָאז -- !טנעז ריא רעוו

 .טנַאװ יד יװ סָאלב ןרָאװעג ךָאנרעד ןוא ןרָאװעג טיור זיא דיא רעד

 !ןעשעג זיא ָאד סָאװ ,ןעזעג טסָאה וד --
 .ןעזעג ץלַא בָאה ךיא .ָאי --

 .השא-דולי םוש ןייק וצ טשינ סע גָאז ןוא ,סע סעגרַאפ --
 רעוװ ,ןגָאז טשינ רימ טעװ ריא זיב ,ןטערטּפָא טשינ לע ךיא ,יבר --

 ! טנעז ריא
 ?ןיב ךיא רעוו ? ןיב ךיא רעוו --

 טקוקעגניירַא םיא טָאה ןוא ןלאיחי וצ טנעָאנ ןעגנַאגעגוצ גנולצולּפ זיא רע

 : ןגיוא ןסיורג ענייז טימ םינּפ ןיא
 !ןעמענַאב סע וטסעוו 1 ןייז-גישמ ןענָאק סע וטסעוו --
 .ָאי --

 -ּפמָא ךיז טימעג ןוא םינּפ ןייז ןיא טקוקעגנייא רעדיוו ךיז טָאה דיא רעד

 טגיילעגוצ טָאה רע .ןגיוא סלאיחי ןיא ןעלּפַא ןגיוא ענייז טימ ךיז ןלעטשוצ
 טנעה ערַאד ענייז טגײלעגפױרַא ,ןרעטש סלאיחי וצ ןרעטש ןטציהעצ ןייז

 : טייקמוּדפ טימ טגָאזעג ןוא ּפָאק סלאיחי ףיוא
 ,לכיה ןייא ןופ עדייב ןעמוק ייז ,רעניימ וצ רעטסעווש ַא זיא המשנ ןייד --

 ןרעטש ןייד ףיוא טייטש סָאװ ,םיהלא-םלצ םעד עז ךיא .הבהא לכיה ןופ

 רַאפרעד : ןייז-הלגמ תודוס עסיורג טציא ריד לעװ ךיא ,ןוז ןיימ ,סיוא-ךרָאה
 ףיוא ָאד ןעשעג זיא סע סָאװ ,טנייה ןעז וצ טַאהעג היכז יד טסָאה וד לייוו

 ,טרָא םעד
 טגָאזעג ןוא ןעלקָאש ךיז ןבױהעגנָא ,ןגיוא יד טזיילגרַאפ טָאה דיא רעד ןוא

 + ןוגינ ןעמורפ ַא טימ
 ,דלעפ ןיא טסענ ַא ןעניפעג טסעװ וד זַאא :ןבירשעג טייטש סע --

 טסלָאז -..ןעמענ ריד וטסלָאז רעדניק יד ןוא ,ןקישקעװַא רעטומ יד וטסלָאז

 *רעטומ,, יד .ךעלעגייפ ןופ טסענ עטסָארּפ ַא טשינ ןעמ טניימ סָאד זַא ,ןייז ןסיוו
 ,ןחישמ ןעמ טניימ סָאד -- *רעדניק. יד ;הביס עטשרע יד ןעמ טניימ סָאד --
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 םירָאװ ;*ףסוי תרוּפ ןבא ,"םירפא יל ריקי ןבה; :ןבירשעג טייטש סע יוװ

 טמוק טלעוו יד ןוא ,ןעמדָא ןופ דניז עטשרע יד טכיררַאפ טָאג טָאה ןחישמ ןיא
 רוטּפ ןעמ זיא ,טמוק חישמ ןעוו ,םעד בילוצ .תומילש-םצע םוצ םיא ךרוד
 סָאװ ,סָאד ןייז וצ ןקתמ ידכ ,ָאד רָאנ ןענייז תווצמ יד לייוו ,תווצמ עלַא ןופ

 ןָאןעמוק ןחישמ ךרוד רעבָא ,דניז עטשרע יד ייב טכַאמעג-עילַאק ןבָאה רימ

 יד טשינ רעמ רימ ןפרַאדַאב ,תומילש רעגיבייא רעד וצ תומשנ ערעזנוא

 סָאװ ,תווצמ יד ךרוד טשינ זנוא טימ ךיז טפעהַאב לוכיבכ רעד םירָאװ ,תווצמ
 ןיא ,עניר רעד ךרוד רירַאב םעד טימ רָאנ ,םישובלמ עגידנסיורד רָאנ ןענייז

 ,חישמה-ךלמ םעד ךרוד -- ,טייקגילייה יד טניר סע רעכלעוו
 םוצ ךיז טרעהעגנייא ןוא םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןענַאטשעג זיא לאיחי

 ךַאמ ַא טימ םיא טָאה דיא רעד רעבָא ,ןגערפ סעּפע טלָאװעג טָאה רע .ןדיא

 טימ ןייז לבלבמ טשינ םיא לָאז רע ,ןבעגעג ןסיוו וצ טנַאה רערַאד ןייז טימ

 {לוק ןגידנענרעל ןיא טגָאזעג רעטייוו טָאה רע ןוא ,הקספה ַא

 "ונובר רעד יוװ ,רענייא זיא חישמ זַא ,ןייז ןסיוו וטסלָאז רעטייוו ---

 סָאװ ,זָארג סָאד יוװ ױזַא טקנוּפ ןוא .ןטלַאטשעג ליפ ןיא רָאנ ,םלוע-לש

 ןוז יד ןָא רָאנ טבייה סע ןעוו ,יינש ןטעווָאקרַאפ םעד ךרוד זנוא וצ ךיז טסייר

 רוד ןדעי ןיא זנוא וצ טמוק רע .זנוא וצ חישמ ךיז טסייר ױזַא ,ןלארטש וצ

 "רַאפ רימ ןוא טשינ םיא ןענעקרעד רימ רָאנ ,ןזיילרעד זנוא ליוו ןוא רוד ןוא

 ,חישמ טמוק ןיילַא זנוא וצ רָאנ טשינ ןוא .ךיז ןופ םיא ןגָאירַאפ ןוא ןביירט

 ןיא טדער ןוא טלַאטשעג רעייז ןָא-טמענ ןוא םלועה-תומוא יד וצ ךיוא רָאנ

 םהרבא יו ױזַא טקנוּפ םירָאװ .םיגהנמ ערעייז ןיא ךיז טריפ ןוא ןושל רעייז

 בקעי ןוא ,לאעמשי ןרָאװעג ןריובעג זיא סע רעכלעוו ןופ ,ןרגה ןעמונעג טָאה

 ,םיטבש יד ןרָאװעג ןריובעג ןענייז סע עכלעוו ןופ ,תוחפש יד ןעמונעג טָאה

 וצ ןוא הּפילק יד ןביוהוצפיוא ידכ ,םלועה-תומוא יד וצ חישמ טמוק ױזַא

 .ןבָאה ןוקית ַא םעד ךרוד ןלָאז ייז ידכ ,יניס גרַאב .םוצ תומשנ ערעייז ןעגנערב

 עצנַאג יד זיב ,ןעמוק טשינ חישמ טעװ רעירפ; :ןבירשעג טייטש סע םירָאװ

 ןוא .חישמ זיא סָאד זַא ,טשינ ןסייוו ייז רעבָא *,טָאג ןענעקרעד טעװ טלעוו

 ןוא דנַאש ןוא טָאּפש סיורג טימ םיא ןגָאירַאפ ןוא ךיז ןופ םיא ןביירטרַאפ ייז

 טייטש רע ;זנוא ןופ קעװַא טשינ טייג חישמ .םירוסי עסיורג ןָא םיא ןעוט

 ;ןזָאלניײרַא םיא לָאז ןעמ ,ךיז טעב ןוא ריט רעזנוא רעטניה ןַאמירָא ןַא יו

 ידכ ,רעצרעה ערעזנוא ןיא השודק ןייז ןעמענפיוא לָאז ןעמ זַא ,ןעמ טניימ סָאד

 ןענופעג ךיז ןעוועג טשינ חישמ טלָאװ םירָאװ .הלואג יד ןייז ברקמ ןלָאז רימ

 ןעוועג ןטלָאװ רימ :ןבעל טנָאקעג טשינ טונימ ןייא רימ ןטלָאװ ,זנוא טימ

 -גיבייא עלַא טימ ןבעל רעזנוא ןָא-טדניב חישמ .תומהב יד ןוא תויח יד יוװ



 221 דיא םיליהת רעד

 ןיא וליפַא .גנונעפָאה רעסיורג רעד טימ ןוא סטוג ןופ רוקמ םעד טימ ,ןטייק
 טלָאװ .זנוא טימ רע זיא ,טײקנזָאלרַאפ ןוא טײקמירָא ןיא ,טָאּפש ןוא דנַאש

 ןריולרַאפ ןעוועג רימ ןטלָאװ ,טזָאלרַאפ ןעוועג זנוא טונימ ןייא ףיוא ,הלילח ,רע
 םירָאװ .טַאהעג טשינ םויק ןייק טלָאװ טלעוו יד ןוא ,רוקמ ןטימ גנַאהנָא םעד

 ,םויק ַא -- תומשנ ערעזנוא ןוא ןיז ַא ןבעל רעזנוא טמוקַאב םיא ךרוד רָאנ
 טּפַאלקעג ןבָאה חומ ןייז ןוא ץרַאה ןייז .ןגיובעגנייא ןענַאטשעג זיא לאיחי

 ןענייז ,טגָאזעג ָאד טרעוו סָאװ ,סָאד זַא ,טליפעג טָאה רע .סרעמַאה טימ יו
 טנָאקעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה רע ,טסואוועג טשינ ךָאנ טָאה רע .,ןכַאז עכעלקערש

 ,טסואוועג ָאי רע טָאה ךַאז ןייא רָאנ ,טרעה רע סָאװ ,ןבעגּפָא ןובשח ןרָאלק ןייק
 רַאפ ןפָא טייטש בורג ַא .תד ןשידיא ןגעג זיא ,טציא טרעה רע סָאװ ,סָאד זַא
 ןטָארטעגנײרַא םיא ןיא סופ ןייא טימ ןיוש טָאה רע ןוא ,םיא

 ןעמוקעג חישמ ןיוש זיא ױזַא יו ?רעה ךיא סָאװ ,יוא ,יוא .,,יוא --
 טעװ חישמ ןעוו זַא ,ןבירשעג ךָאד טייטש סע ? תולג ןיא ךָאנ ןענייז רימ זַא
 טָאה ױזַא יו !דרע רעד ףיוא סטכעלש סָאד ןגידנערַאפ ךיז טעװ ,ןעמוק
 -- !יוא ,יוא ?סטכעלש טימ לופ ךָאנ זיא דרע יד זַא ,ןעמוק טנָאקעג חישמ
 ,טנעה עדייב טימ ןרעיוא יד טלעטשרַאפ ןיוש ךיז רע טָאה

 קירוצ רימ ןרעוו ,ךיז ןופ םיא ןביירטרַאפ רימ לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד --

 טָאה -- !ָאד רע זיא רעבָא עטלייוורעדסיוא יד רַאפ .,ןיד םוצ ןבעגעגרעביא
 גידנעטש זיא בקעי יהלא חישמ---.לוק ךעלנייוועגמוא ןַא טימ ןגירשעג דיא רעד
 זיא רע רעבָא .םיא ןגָאירַאפ רימ ןוא ,רוד ןדעי ןיא זנוא וצ טמוק רע .ָאד
 רעטשרע רעד, :טגָאז י"רא רעגילייה רעד יוו יױזַא .חישמ רעבלעז רעד

 סנדייב ערעייז םירָאװ ; סנייא ןענייז רעזיילסיוא רעטצעל רעד ןוא רעזיילסיוא

 ליפ ןיא חישמ רעד זיא סָאד *..טרָא ןייא ןופ טקַאהעגסיױוא ןענייז תומשנ
 יָשֹג ןיא זיא ,ןזיװַאב רימ וצ טנייה ךיז טָאה סָאװ ,חישמ רעד .ןטלַאטשעג
 !יבצ-יתבש -- בקעי ןופ ןטבלַאזעג םעד ,גינעק םעד רַאה ןיימ ןופ טלַאטש

 לוק ךעלקערש ַא טימ סיוא-טיירש -- ..!?ומש-חמי ,יבצ-יתבש --
 ..י! דלַאװג ,יוא !טדמשעג ךָאד ךיז טָאה יבצ-יתבש --- .לאיחי

 ,טַאהעג טָאה רע חוכ ליפיוו טימ ןוא ,סיפ יד טּפַאכעג טָאה לאיחי ןוא
 .רעדלעפ יד רעביא ןפָאלעג רע זיא

 ַא טימ טקוקעגכָא: ןוא ריט רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא לדיא-עלָאמס סָאד
 "צג טשינרָאג טָאה רע .םיא ןופ טפיולטנַא לאיחי יוװ םינּפ גידגָאטייוו-ךיילב
 ...ךיז רעטניה ריט יד טכַאמרַאפ רָאנ ,טגָאז
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 הטרח סלאיחי

 וצ סעכלעזַא טגַאװעג בָאה ךיא זַא ,ךיא ןיב סָאװ ןוא ךיא ןיב רעוװ ---

 ? ךַאז ַאזַא טלעטשעגרעטנוא ךיז ךיא בָאה ױזַא יו ,ךיא ןיב ץראה-םע ןַא 1 ןָאט

 ןיא .גנולפייווצרַאפ ןיא ןביילברַאפ גנַאל טנָאקעג טשינ טָאה לאיחי רעבָא

 םיא טָאה רעכלעוו ,טָאג ןייז ןיא ןוחטב רעד טבעוועג דימת ךיז טָאה םיא

 ,טנייועגסיוא טוג טַאהעג ךיז טָאה רע זַא .תורצ עלַא ןופ ןפלָאהעגסױרַא

 ץרַאה ןייז סייוו סָאװ ,טָאג זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .טגיאורַאב ךיז רע טָאה

 רעכעלרע ןַא ןפלעה םיא טעװ ןוא ןעוועג-לחומ םיא טָאה ,תונווכ ענייז ןעק ןוא

 ,ןביילברַאפ וצ דיא

 .טליפעג טשינ גנורעטיברַאפ ןייק רע טָאה ןײלַא לדיא-עלָאמס םעד וצ ךיוא

 רעד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןגָארקעג תונמחר םיא ףיוא טָאה רע ,טרעקרַאפ

 ןענרעל ןיא ךיז ןזָאלנײרַא ליפ ןופ .ןרָאװעג טעשזדנָאלברַאפ ,ךעבענ ,זיא דיא

 לָאז רע זַא ןטעבעג טָאג וצ טָאה לאיחי .געו ןגיטכיר ןופ ּפָארַא רע זיא

 ..ןדיא ןטעשזדנָאלברַאפ םעד ןופ ןגיוא יד ןענעפע

 רעטָאפ רעד זַא ,רעטָאפ םוצ ןילַא ןעמוק וצ גנַאלרַאפ ַא טַאהעג טָאה רע

 טשינ זיא ,עטַאט רעד ,השמ-ךורב רעבָא יװ ױזַא ...ןגָאלשסױא טוג םיא לָאז

 רעד סָאװ ,ןיליפת יד ןעמונעג טָאה ןוא ןעגנַאגעגמײהַא לאיחי זיא ,ןעוועג

 יו יז רַאפ ךיז טרעפטנערַאפ ןוא ייז טעלגעג ,ןבעגעגטימ םיא טָאה עטַאט

 : רעטָאפ ןרַאפ
 .ןענרעל טלָאװעג רָאנ בָאה ךיא .גידלוש טשינ ןיב ךיא ,עטַאט ---

 ."ןכַאז יד, ןופ סנטייוורעדנופ ךיז ןטלַאה וצ ךיז ייב טכַאמענּפָא טָאה רע

 ךיז טָאה ,עטנרעלעג יד ;עטנרעלעג רַאפ קערש .ַא ןעמוקַאב ללכב טָאה רע

 -יינש עסיורג ןיא ךיז ןזָאל סָאװ ,רעייג-ספרָאד ענעי יו ןענייז ,ןזיוועגסיוא םיא

 רעביא ןייג ַאזַא סָאװ טימ ,טשינ סייוו ןעמ .רעדלעפ עטנַאקַאבמוא ףיוא ןטניוו

 ןטָאשעגוצ ןוא ןלַאפנײרַא בורג ַא ןיא לָאמַא ןָאק ןעמ ; ןגידנע ךיז ןָאק רעפרעד
 ןעמירַאװ םייב ןציז וצ םייה רעד ןיא טקנעבעג ךיז טָאה םיא .יינש ןופ ןרעוו

 טימ רעכיז ןוא טנעוו עטסעפ רעטניה ןוא ךַאד ַא רעטנוא טצישעג ,קילעקעיּפ

 סנטצעל טָאה רע סָאװ ,םיליהת ןייז וצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא רע .םיליהת ןייז

 רע טָאה ָאד ;טרָאװ ןדעי ןענַאטשרַאפ רע טָאה ָאד .ןזָאלרַאפ טַאהעג ױזַא

 ןוא געוו רערעכיז ַא זיא םיליהת ןופ טרָאװ עטגָאזעגסױרַא סָאד זַא ,טסואוועג

 .-ןעשזדנָאלב טשינ ןָאק רע
2292 
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 ךורב 'ר ךָאנ טקנעבעג טָאה רע .ןייז דיא רעטושּפ ַא טלָאװעג טָאה רע

 ,םיליהת ןגָאז גָאט ןדעי .זיא ךורב 'ר יוװי ,דיא ַא ןייז וצ ,"םויו-םוי לכב,
 .? ךעמ דיא ַא ףרַאדַאב סָאװ

 ןעזעגסיוא טָאה סע .לרוג רעדנַא ןַא ןעוועג טרעשַאב רעבָא זיא םיא
 ,געוו םעד ףיוא טּפוטשעג טלַאװעג טימ םיא טלָאװ טנַאה ענעגרָאברַאפ ַא יו

 ןעוועג ןעגנואווצעג שממ זיא רע .ןרָאװעג טמיטשַאב סיוארָאפ ןופ םיא זיא סָאװ

 ןוא ןעוועג לקנוט ךָאנ ןיילַא םיא רַאפ זיא סָאװ ,געוו םעד ןביילקוצסיוא ךיז
 ,טנַאקַאבמוא

 םיא טָאה סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע ןעמוקעגרָאפ םיא טימ זיא ןצרוק ןיא
 ..טכַארבעג גנורעדנואוורַאפ ןיא ערעדנַא ךיוא ןוא ןקָארשעגנָא ןיילַא

 ,םיאנת סלאיחי ףיוא ןכערב-רעלעט ןעמוקעגרָאפ זיא עמשטערק רעד ןיא
 ריא טָאה רעטומ יד .ּפָאק םעד ןשַאװעגּפָא לזייר דיומ רעד טָאה ןעמ

 ַא ןיא ןָאטעגרעביא יז ,טצוּפַאב רעדנעב עטיור טימ ןוא ּפעצ יד ןטכָאלפרַאפ

 רָאּפ ַא טפיוקעג ךיוא ריא טָאה ןעמ .ךוטרַאפ ןסייוו ַא ןוא לדיילק ןציצ יינ

 שרעדנַא לָאמַאטימ זיא יז .טנעקרעד טשינרָאג יז טָאה ןעמ .,ךיש עיינ

 ריא ןופ טנײשעגסױרַא ךָאד טָאה יז .ןעוועג ךָאד יז זיא ענייש ַא ,ןרָאװעג
 -סיוא יז טָאה ,ןכַאז ענייש יד ןיא ,טציא .זנעג יד ייב לדנַאטפַאק שירענייגיצ
 ןעלגיּפשנָא טַאז טנָאקעג טשינרָאג ךיז טָאה רעטומ יד .הכלמ-תב ַא יוװ ןעזעג

 טיורב לקיטש ַא טימ עלעקעז ַא ןדנובעגנייא קָאז ןיא ריא טָאה ןעמ .ריא ןיא
 ןעוועג זיא ערה-ןיע ןַא רַאפ רַאפעג יד םירָאװ .גיוא טכעלש ַא רַאפ --- ץלַאז ןוא
 | ,סיורג רעייז

 יינ ַא טיינעגפיוא ,טדיילקעגסיוא רעמשטערק רעד טָאה ןלאיחי ךיוא

 טָאה ןעמ ןוא ,טפיוקעג טעקשַאק םעיינ ַא טימ לוויטש רָאּפ ַא ןוא ,שובלמ
 .ןבירשעג םיאנת לזמ טימ

 ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה עמשטערק רעד ןיא זַא ,טכַאמעג ךיז טָאה טקנוּפ

 טימ ל'יבר ַא סעּפע ךיוא ןוא רעלדנעה עגידנרָאפכרוד ,םיחרוא לָאצ עסיורג ַא

 -המלש .ןיבר םוצ קצָאק ןייק ןרָאפעג ןענייז עכלעוו ,םידיסח עלעקּפוק ַא
 רַאּפ ַא טחוש םעד טזָאלעג טָאה ,םעדייא ןייז טימ ןזייװַאב ךיז גידנלעוו ,ףלָאװ

 ןפנַארב סַאפ ַא ,טצעזַאב םיחרוא טימ ,טיירגעג שיט ַא ,ןטכעש זנעג סלזייר ןופ

 יד ךיוא רָאנ ,טסעג ענעגייא ענייז רָאנ טשינ טנידַאב ןוא טלעטשעגפיוא
 ןיא לָאצ רעסיורג ַא ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ףרָאד ןופ סעטרעיוּפ ןוא םירעיוּפ
 -ּפָא גנונעפָאה רעטגיטכערַאבמוא-טשינ רעד טימ טלמַאזרַאפ עמשטערק רעד

 -םירָאג זַא ,ךיז טייטשרַאפ .החמש רעשידיא רעד ףיוא לדנייב ַא ןקעלוצ
 ..עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא *שואעדַאט
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 ןעקנַאדעג עטכעלש טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא *ןגרָאז עלַא; לרעיױּפ סָאד
 -יורטש ןטליופרַאפ ןייז ףיוא ,ערָאנ ןייז ןיא טָאה רע .עקרעקנעש רעד ןגעוו

 ןופ טלַאטשעג רעד טימ טמערַאוװעג ךיז עיזַאטנַאפ רעקנַארק ןייז ןיא ,קַאז
 טעקרעמשטערק רעד ןופ ןזיװעגסױרַא גידנעטש ךיז טָאה סָאװ ,בייל ןטעפ ןסייוו

 עג ןייז טָאה רע ..שיט-קנעש ריא רעטניה ןענַאטשעג זיא יז ןעוו ,ןַאטּפַאק
 סָאװ ,זלַאה:רעבייוו ןסייוו ,ןגידהפוצח םעד ןיא טערונעגנייא םינּפ טלּפוטש
 ןייב ַא טנוה ַא יו םענייז ךורעג ןעמירַאװ םעד ןוא קילבנָא ןייז טָאה רע
 -נעש יד ךיז טָאה םניחב טשינ ..טּפעלשרַאפ ערָאנ:טכַאנ ןייז ןיא ךיז טימ
 רעד שזַא ,סעיּפילש ענייז טימ ךרוד יז טרעכעל יוג רעד זַא ,טגָאלקעג עקרעק

 -עג געט עצנַאג זיא לרעױּפ סָאד ,רעגניפ יד רעביא ריא ךיז טסיג ןפנָארב

 רעד ףיוא טעיּפילשעג ןוא עמשטערק ןופ לקניוו ַא ןיא ןטלַאהַאב ןענַאטש
 ךיז טָאה סָאװ ,טייקשירעבייוו סָאד ןגיוא ענייז טימ ןעקנורטעג ,עקרעקנעש

 עשרעבייוו יד ןעמעטָאנײא סערדזָאנ ענייז טימ לָאז רע ,ריא ןופ ןסָאגעגרעביא
 טייקטעקַאנ רעטליפעגרעביא ריא ןופ ,ריא ןופ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,טײקמירַאװ

 ןופ טנעָאנ רעד ןיא טּפוטשעג ךיז רע טָאה ,טנַאקעג רָאנ טָאה רע יו .סױרַא
 .ןײרַא ךָאל ןייז ןיא ןעמונעגטימ םייהַא ךיז טימ רע טָאה טשער יד ןוא ,ריא

 ןיא ןרָאװעג ןבירטעגניײרַא עיזַאטנַאפ רעטקנערקעגסיוא ןייז ךרוד זיא רע
 -מורַא ךיז טָאה רע .ןעקנַאדעג עשירעכערברַאפ ןופ ךָאל-זלַאה ןלָאמש םעד
 טכַאמעג-טכערוצ ךיז ייב טָאה רע סָאװ ,ןעגנַאלרַאפ עכעלקערש טימ ןגָארטעג
 ןענייז יז ןוא .רעגעלעג ןייז ףיוא ערָאנ רערעטצניפ רעד ןיא ןריהעג ענייז ןיא
 ,טלגנירעגמורַא םיא טָאה סָאוװ ,טכַאנ יד יוװ ,ןעוועג רעטצניפ ױזַא

 םעד רעטניה עטָאּפַאק-תח רעיינ ןייז ןיא ױזַא טציז לאיחי יװ ,טציא
 סעטױעיױּפ ןוא םירעיוּפ יד ןשיווצ יוז סנטייוורעדנופ רע טעזרעד ,בר ןבעל שיט
 ןגיצומש ןגיבייא ןייז ןיא שואעדַאט-םירָא לרעױּפ סָאד טייטש ריט רעד ייב
 ןופ ןוא ,ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ,ךיז טכַאד ,ןכלעוו טימ ,ץלעּפ םענעסּפעש
 ,עצרַאוװש ייווצ רעהַא ןטכייל סעטרעױּפ ןוא םירעױוּפ יד ןופ סעצײלּפ יד רעביא
 -שטערק יד ןטײלגַאב ןוא סױרַא ןגיוא עניילק ענייז ןופ ךעלטכיל עטכעלש
 .םירעוו עגידאמט ייווצ יו ,ןצכעוט עריא עלַא ןיא עקרעמ

 ,רעטלּפפטשעג ,רעצרוק רעד ףיוא ,עבמָאג רעטמירקרַאפ ןייז ףיוא

 ַאזַא ןסָאגעגסיױא טגיל ןּפיל עטנפעעגפיוא-בלַאה יד ףיוא ,זָאנ רעגישיילפ
 ץלַאמש-בלח טימ ןּפיל יד םיא טלָאװ ערה-רצי רעד יוװ ,לכיימש רעגיצומש
 .טצנַאלגַאב

 שטנעמ רעד ןעוו .טָאג ןופ ןכייצ ןיא ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא שטנעמ רעד;
 רעכעלטעג ַא ןופ ץנַאלגּפָא רעד םינּפ ןייז ףיוא טור ,טָאג ןייז טימ םולש זיא
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 עטכעלש טימ םורַא ךיז טגָארט סָאװ ,ןשטנעמ םעד ייב ,טרעקרַאפ .ןייש
 רעד ,ןכָארבעצ ,עילַאק םינּפ ןייז ףיוא טָאג ןופ ןכייצ רעד זיא ,ןעקנַאדעג
 ,ךורעג רעטכעלש ,רערעווש ַא ךיז טליפ םיא םורַא .ןשָאלעגסיױא ץנַאלגּפָא
 ןוא לאיחי טכַארט -- *לרעױּפ ןופ ןעקנַאדעג עגידניז יד ןופ סױרַא טייג סָאװ
 .החמש ןייז ןיא םיא טרעטש ןוא טנוװָא ןצנַאג םעד םיא טגיאורמוַאב סע

 טײג טנַאה רעד ןיא ןפנָארב עקניפַארַאק רעד טימ עקרעקנעש יד

 .תוסוכ וצ ןייא ייז טלייט ןוא סעטרעיוּפ יד ןוא םירעיוּפ יד ןשיװצ ןיײרַא
 רעכלעוו טימ ,ענימ יד טעזרעד רע .גיאורמוא רעייז לאיחי טרעוו לָאמַאטימ
 ןטלָאװ םירעוו יװ ,סיוא-טעז סע -- ,עקרעקנעש רעד ףיוא טקוק לרעיױוּפ סָאד
 ..טלגנעלשעג םינּפ םעד ןופ טיוה רעד רעטניה ךיז

 עלַא ..לרעיױּפ סָאד טכוז רע .,ןדנואוושרַאפ םינּפ סָאד טרעוו גנולצולּפ
 זַא ,רָאפ ךיז טלעטש רע .טקעוועגפיוא ,טרימרַאלַא ןיוש ןענייז םישוח ענייז

 סצרַאװש סעּפע טייטש ,עמשטערק רעד ןופ ריט רעד רעטניה ,זיוהרעדָאפ ןיא
 עצנַאג יד ןיוש טקוק רע .ןעמעוװ ףיוא טעװעטַאשט ןוא סכעלקילגמוא ןוא
 טשינ ,הלילח ,רָאנ טייג יז יצ ,עטתנתוחמ ןייז ,עקרעמשטערק רעד ףיוא טייצ
 זַא ,רע טעזרעד לָאמַאטימ .ןגיוא יד טימ יז טיה רע .זיוהרעדָאפ ןיא סױרַא
 סָאװ ,קַאינשיװ םעד ךָאנ לרעקלַא-תבש ןיא ןײגנײרַא ליוו עקרעמשטערק יד
 ,הלילח .ןײגנײרַא ןזָאל טשינ יז רָאט רע ,ןיינ ,ןיטש טרָאד טָאה יז
 טקרעמַאבמוא .שיט ןופ ףיוא ךיז טביוה רע !ןעשעג ןָאק סטכעלש סעּפע
 .ריט דעד וצ וצ ךיז טזָאל ,קעװַא ךיז רע טכיילש

 רע טגָאז -- !ךייא טעב ךיא ,סױרַא טשינ רָאנ טייג ,עטתנתוחמ ---
 ,ריא וצ

 רעד ףיוא סופ ַא טימ ןיוש ,טרעדנואוורַאפ יז טייטש -- ? סָאװרַאפ ---
 ,ריט רעד ןופ לעוװוש

 וצ-טייג ,זיוהרעדָאפ ןצרַאװש ןיא סױרַא-טמוק ,ריט יד ףיוא-טנפע לאיחי
 ןטלַאהַאב סטעשטרָאקעגנייא ןַא טרָאד טייטש סָאװ ,*ןגרָאז עלַא; לטניב םוצ
 : ןָא ךיז טפור ןוא ,ריט רעד רעטניה

 ,טָאג ןיא קנעדעג !ןָאט טסליוװ וד סָאװ ץלַא סייוו ךיא ,שואעדַאט --
 ! טשינ ךיד גידניזרַאפ

 : ןקָארשרעד טרעוו רעױּפ רעד
 ,..? וטסייוו ןענַאוװנופ ---

 -- .טנַאה רעד ייב טּפַאכעגנָא םיא טָאה לאיחי -- !ץלַא סייוו ךיא

 ? ָאד וטסָאה סָאװ
 ַא טימ ייברַאפ ןלאיחי רַאפ שואעדַאט טפיול -- !ַאגָאב-ַאילֶא --
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 עגָאלדָאּפ רעד ףיוא גנולק ַא טימ זיא רעסעמ ַא ןוא הללי רעגידנעשטיווק

 .ןלַאפעג
 םיא טּפַאלק ץרַאה סָאד .עמשטערק רעד ןיא קירוצ םוא ךיז טרעק לאיחי

 םוצ ,ןילַא ךיז רעביא --- ןוא טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,םעד רעביא קערש רַאפ
 טקעטש סע סָאװ ,טפַארק עכעלפיירגַאבמוא יד טריּפשרעד רע טָאה לָאמ ןטשרע
 .טַאהעג ארומ רַאפרעד טָאה רע :; םיא ןיא

 .עקרעמשטערק יד טגערפ -- ? ןעשעג זיא סָאװ ?ןעוועג וטסיב ואוו ---
 ..ןעשעג זיא טשינרָאג --

 ..םלוע םוצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא לאיחי רעכיילב-טיוט רעד
 ךיילג ,רעדלעפ יד רעביא ןפָאלעג זיא שואעדַאט:םירָא לרעיוּפ סָאד

 טימ לופ ןוא ,טּפַאכעגנָא םיא טָאה קערש עשינַאּפ ַא .טגָאיעג םיא טלָאוװ'מ
 ,ליפעג סָאד טַאהעג טָאה רע .ןעמלצ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז רע טָאה טסגנַא

 טימ ןוא ןביוהעגפיוא םיא רעביא זיר ַא יו ךיז טלָאװ לגניא עשידיא סָאד יו
 ןוא .ןירַא טנורגּפָא ןַא ןיא ןבירטעג ןוא טגָאיעגכָאנ םיא רעטיר עגידנעילג

 ןרעקמוא טשינ ןיוש ךיז טעוו רע ביוא ,ןלַאפּפָארַא טרָאד זומ ,שואעדַאט ,רע זַא
 ,ןטעב ייז ןוא ןשטנעמ עלַא רַאפ ינק יד וצ ןלַאפ ןוא ןירַא עמשטערק רעד ןיא
 ,דניז ענעגנַאגַאב יד רַאפ ןייז-לחומ םיא ןלָאז יז זַא

 טָאה -- !!רע זיא רענייא רַאפ סָאװ --- !ַאגָאבדַאילָא ? סע זיא רעוו ---
 .טגערפעג לרעיױּפ סָאד ךיז



 || לטיּפַאק

 הנותח סלאיחי

 ןפיוא ןייז בירקמ טייצ רעדעי וצ טנָאקעג יקסווָאדיװ ןַאּפ רעד טָאה ץלַא
 טָאה ךַאז ןייא רָאנ ;ןבעל ןייז ,ןגעמרַאפ ןייז -- דנַאלרעטָאפ ןייז ןופ חבזמ

 ןגיגייב-טשינ ןייז :ןגיזַאב טנָאקעג טשינ ןליוּפ רַאפ עביל עסייה ןייז וליפַא
 ,קלָאפ םוצ ןרעטנעענרעד טנָאקעג טשינ ןפוא-ןיאב ךיז טָאה רע .,ץלָאטש
 *! ןדער ןקעטש ַא טימ רָאנ יו שרעדנַא טשינ ןעמ ןָאק תומהב טימ; --- םירָאװ

 ,עיטַארקָאטסירַא עשיליוּפ יד ןציטשוצרעטנוא טלעג טימ שטָאכ ידכ ןוא
 -רַאפ עיבַארכ רעד טָאה ,1831 רָאי ןופ דנַאטשפיוא םעד טיירגעגוצ טָאה סָאװ
 .ףרָאד ןופ טנעָאנ רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדלעוו עגיזיר יד טפיוק

 ,החּפשמ עשידיא עיינ ַא ןגָארקעגוצ עילָאּפָאט טָאה עקַאט םעד בילוצ ןוא
 ַא רעביא ט'משעג טָאה סָאװ ,רעגיצנַאד עטָאנ 'ר רחוס-דלַאװ ןכייר םעד
 ענייז טימ ,החּפשמ רעסיורג ןייז טימ טצעזַאב ךיז טָאה רע .הנידמ רעבלַאה

 טפיוקעגּפָא טָאה רע סָאװ ,סָאלש-דלַאװ ןשיצירּפ םעד ןיא ,סמעדייא ןוא ןיז
 .ןעמַאזוצ דלַאװ ןטימ ץירּפ ןופ

 עטָאנ 'ר .שרדמהי-תיב ץנַאג ַא ןעוועג זיא רעגיצנַאד עטָאנ 'ר ייב ןסיורד
 ןוא .ךיורבעג םענעגייא ןרַאפ ןטכירנייא הוקמ ַא ךיז ייב טזָאלעג דלַאב טָאה

 טַאהעג רע טָאה ,םידמלמ ןוא סרעפַאש-דלַאװ ,סמעדייא ,ןיז ענעגייא ענייז טימ
 ןיירַא דלַאװ ןיא ףרָאד ןופ ןעגנַאגעג זיא ןעמ ןיהואוו ,ןינמ םענעגייא ןַא
 ןענופעג רע טָאה ,ןעמוקעגניהַא תבש ןטשרע םעד זיא לאיחי זַא .ןענעװַאד
 ,שרדמה-תיב ןצנַאג ַא --- םירפס טימ בוטש עלופ ַא

 ַא ,דיגנ רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,רעגיצנַאד עטָאנ 'ר ,רחוס-דלַאװ רעד

 ןוא המר:דיב זיוה ןייז טריפעג טָאה רע .הואג-לעב ַא ןוא ןסחי-לעב רעסיורג
 לאיחי טָאה לָאמנייק ךָאנ .רעסייק ַא רַאפ יו םיא רַאפ טרעטיצעג ןבָאה עלַא

 ליפ ױזַא ,ןבוטש עכייר ,עסיורג עכלעזַא ,תודיגנ ַאזַא ,תובחר ַאזַא ןעזעג טשינ

 ןרָאװעג ןקָארשרעד זיא רע .םירפס קנעש עסיורג טימ ,רעטכייל ענרעבליז
 ןוא הרות ןעוועג זיא סע .תולדג רעד רַאפ טעשטרָאקעגנייא ךיז טָאה ןוא
 .טרָא ןייא ףיוא הלודג

 ןצנַאג א .טנרעלעג ליפ רחוס-דלַאװ םייב טָאה ןעמ זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע
 טלַאװעג טָאה םעדייא ןייא .ןעלּפלּפ ןייא ןיא טרָאד ןטלַאהעג ךיז ןעמ טָאה גָאט

 ןפרַאש ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןעמ טָאה ,תופירח ןיא ןגייטשרעביא ןרעדנַא םעד
 ליפ יד ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבוטש ערעדנַא יד ןיא ןבָאה רַאפרעד .ּפעק יד

 יי
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 .ןעלדניק ןוא ןגָארט ןייא ןיא ןטלָאהעג ןבָאה סָאװ ,רעטכעט יד טימ ןרונש
 רעגידנעטש רעד .ןתירב יד ןופ ךיז ןגירקוצסױרַא ןעוועג טשינרָאג זיא סע

 זיא ,ךיורבעג םענעגייא ןרַאפ ןטלַאהעג טָאה רחוס-דלַאװ רעד ןכלעוו ,טחוש
 ,להומ רעגידנעטש רעד ןעוועג ךיוא

 בילוצ דלַאװ ןיא ןסעזעג זיא ,רעגיצנַאד עטָאנ 'ר ,ןיילַא רחוס-דלַאװ רעד
 רעדנוזַאב ַא טַאהעג טָאה רע .קנופמ ַא דיא ַא ןעוועג זיא רע .טײקכַאװש
 רָאנ םיא טָאה לאיחי .טנרעלעג ןוא ןסעזעג זיא רע ןכלעוו ןיא ,ךיז רַאפ רדח
 ןשיקרעט ןרעווש ןייז ןיא טליהעגנייא ,ןענעװַאד םייב תבש וצ תבש ןופ ןעזעג

 רעטנוא ןופ טָאה סע סָאװ ,הרטע רעכייר ,רעסיורג רעד טימ טניױרקַאב ,תילט

 ןשיווצ ךעלריוושעג ךס ַא טימ םינּפ ןגיוזעגסיוא ךיילב ַא טקוקעגסױרַא ריא
 טָאה םינּפ סָאד זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג טָאה ןעמ .רָאה עטיור ערעטיש יד
 ןעמ טָאה ןָא-ןריובעג ןייז ןופ ,ךיז ףיוא טליפעג טשינ טניוו ןייק לָאמנייק
 עגנַאל ןייז --- ,גורתא ןַא יו ,עשטָאילק ןיא טלקיוװעגנייא ןטלַאהעג סע
 ..ךילָאק-גורתא ןטַאקילעד ןלעג-ןירג םעד טַאהעג עקַאט טָאה זָאנ עגידרפוש

 "םימשב ןוא סעקשוּפיקַאבַאט ענרעבליז ליפ טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא רע

 "עג טָאה דיא רעד ןוא .ןעמרָאפ עלַא ןיא ןַארגיליפ ןיא טעברַאעג ,ךעלסקיב
 רע םירָאװ .ןקעמשנייא טוג ןוא זָאנ רעד וצ ייז ןופ ןעמענ ןייא ןיא ןטלַאה

 טשינ ךַאז רעדנַא ןייק ןבעל ץנַאג רעייז ןבָאה טנעה ענייז ,קנופמ ַא ןעוועג זיא

 טימ ןסָאגעגנָא ,גיכוּפ ןעוועג ןענייז ייז .בייל ןגייא רעייז ץוח ַא ,טרירעגנָא

 לאיחי זַא ,עלעדייא ַאזַא ןעוועג זיא ייז רעביא טיוה יד ןוא .סָאס ןכעלקנערק
 ןייז ןופ ןענעפע לרעדָא ןַא ךיז טעװ טונימ עדַאיל ַא זַא ,טַאהעג ארומ טָאה

 .ןענירסיורַא טעװ ןבעל ןייז ןופ סָאס רעצנַאג רעד ןוא ,טיוה
 שרדמה:תיב ןייז ןיא טצעזעגקעװַא עטָאנ 'ר ךיז טָאה ןענעוװַאד ןרַאפ תבש

 ןוא .רועיש ַא ייז טימ טנרעלעג טָאה ןוא סמעדייא ןוא ןיז ענייז עלַא טימ

 ,סעטָאּפַאק עגיצנַאלג ,ענעסעלטַא ערעייז ןיא תבש ןעזעג ייז טָאה לאיחי ןעוו

 ןַאד רע טגעלפ ,תורמג עסיורג יד ייב ךעלמיירטש עגידלקניפ ערעייז ןיא

 ףיוא האנק טימ ןקוק שיט ןכייר ַא ייב ןַאמירָא ןַא יו ןוא סנטייוורעדנופ ןייטש
 ...תורמג עסיורג יד

 : םעדייא ןייז וצ רָאדנערַא רעד ּפָא ךיז טפור לָאמנייא

 טסלָאז וד ןעוו ,ןעוועג טוג רעייז טלָאװ סע זַא ,ןוז ןיימ ,ןיימ ךיא --

 טימ ןבעגּפָא סעּפע ךיד וטסלָאז סָאװרַאפ .ןענרעל ןײרַא דלַאװ ןיא ןײגסױרַא
 -רַאפ ךיז טספרַאדַאב וד ,תילכת ןייק ריד רַאפ טשינ זיא סָאד ?רעדניק יד
 .ןכַאז ערעכעה טימ ןעמענ

 ,טרעפטנעעגּפָא לאיחי טָאה --- ,ךַאז עטוג ַא זיא ןענרעל וצ רעדניק טימ ---
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 ! ךיז רַאפ טשרעביל גרָאז וד ,דמלמ ַא ןגרָאזַאב ןיוש ךיא לעװ ייז רַאפ --
 ןיא ןעמוק ןבױהעגנָא טָאה לאיחי סָאװ ,טכַאמעג ךיז טָאה םורַא-ױזַא

 רעד ןטימניא ךיוא רָאנ ,םיתבש יד ןיא רָאנ טשינ ,ןיירַא שרדמה-תיבידלַאװ
 -דלַאװ רעד עטָאנ 'ר יו רערעדנַא ןייק טשינ טקרעמַאב םיא טָאה סע זיב ,ךָאװ
 גידנקוק-טשינ ,עמיטש רעגידשולח ַא טימ טגערפעג םיא טָאה רע .,ןיילַא רחוס

 : םיא ףיוא
 . !ןענרעל וצ רעגַאב טסָאה --
 ,ָאי ---
 וסעּפע טסנעק וד ןוא --

 ,גינייוו רעייז ---

 ןוא ,טמירעג דיגנ רעד םיא טָאה -- ,הדימ עטוג ַא זיא תווינע ---

 ןוא ןיז ענייז וצ ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ,ארמג ןייז רעביא ךיז גידנעלקָאש

 { סמעדייא

 .ןענרעל וצ הרות לגניא םירָא ןַא טימ הוצמ עסיורג ַא זיא סע ---

 ןיא טּפוטשעג ןוא סמעדייא ןוא ןיז עלַא ןלאיחי ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה

 .ןײלַא טזָאלעג םיא ןוא םיא ןָא ןסעגרַאפ דלַאב רעבָא ןבָאה ייז .הרות יד םיא

 טנעיילעג רע טָאה ייז ףיוא .ייז וצ טצרַאהעג טשינ ייס-יוו-ייס טָאה לאיחי
 סָאװ ,יד ןגעו :טנרעלעג םיא טימ טָאה לדיא-עלָאמס סָאד סָאװ ,קוסּפ םעד

 תורישע טלמַאזעג טָאה רחוס-דלַאװ רעד .טלעוו רענעי רַאפ תורישע ןָא-ןעלמַאז
 ,טלעוו רענעי רַאפ יא ,רעד רַאפ יא

 '} דמלמ רעד .רעטָאפ ןייז ןעמוקעג-ףליהוצ רעדיוו םיא זיא ָאד רעבָא

 עלעדנעמ 'ר יבר רעד ןיהואוו ,קצָאק ןופ ןהשמ-ךורב 'ר טנעקעג טָאה שיווייפ
 טשינ ןעד םיא טָאה רעוו .ןגָארטעגרעביא טרָא-ץיז ןייז טייצ ַא רַאפ טָאה

 ןעמונעגנָא ךיז רע טָאה ,ןוז סהשמ-ךורב 'ר זיא לאיחי זַא ,טרעהרעד ? טנעקעג
 טימ ארמג םיא טימ טנרעלעג טָאה רע .דניק ןגייא ןַא רַאפ יו ,םיא רַאפ
 ןבילבעג לאיהי זיא ױזַא ,ןכַאמ וצ רָאלק ץלַא ןלאיחי ךיז טימעג ןוא .םישרפמ
 ,הנותח רעד וצ זיב ףרָאד ןיא

 םעד ןפלָאװ-המלש ןופ קילג סָאד ןלעטשרָאפ טשינרָאג ךיז ןעק ןעמ
 ! הרות-ןב ַא םעדייא ןַא ןעמענ וצ ןעוועג-הכזמ םיא טָאה טָאג סָאװ ,רעמשטערק

 ןצנַאגניא ןעוועג טשינ ןענייז ייז ליפיוו ,עקרעמשטערק יד ,בייוו ןייז ןוא רע
 ךיז ייז ןבָאה ,םעד בילוצ עקַאט רשפא ןוא ,עמשטערק רעד ןיא ןעקנוטעגנייא
 רעייז ןיא תבש םעד יװ טכַארטַאב םיא ןבָאה ייז ,טלגיּפשעג ןלאיחי ןיא

 לָאמַאטימ טָאה םיא ךרוד .דניז ערעייז עלַא רַאפ רּפכמ םעד ,ןבעל גידעכָאוװ
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 ,סוטיט טנוה רעד ,תורצ יד ,ץירּפ ןופ ןעגנורעדינרעד יד --- ,סרעייז ןבעל סָאד

 .םעט ַא ,ןיז ַא ןעמוקַאב ---
 וצ טייהנגעלעג ַא ןענופעג ןפוא ןטכירעגמוא ַאזַא ףיוא טָאה לאיחי ןעוו

 םעד ןוא ןכַאמ-וצ-הנותח רעדניק יד ןסָאלשַאב ףלָאװ-המלש טָאה ,ןענרעל
 .ןעמוק סעּפע וצ טעוװו םעדייא רעד זיב ,טסעק ןסע וצ ןבעג גנַאל ױזַא רָאּפ
 טָאה רע סָאװ ,בוט-ןבא ןַא יו ןטלַאהעג ןלאיחי טָאה רַאדנערַא רעד םירָאװ

 רַאפ ךיוא םיא רע טָאה רעבירעד ; ןזָאלסױרַא טלָאװעג טשינ טנַאה רעד ןופ
 טושּפ טָאה רע לייוו ,ןקיש ןײרַא דמערפ רעד ןיא טלָאװעג טשינ הנותח רעד
 ,ןּפַאכסױא טשינ ןתח םעד םיא לָאז ןַאמ רערעכייד ַא זַא ,טַאהעג ארומ

 =! ןרָאפ טימרעד טעוװ רערעדנַא ןַא ןוא ןענַאּפשניײא דרעפ ַא לעװ ךיא --

 ,ןעמוק רע לָאז -- .טהנעטעג רעמשטערק רעד טָאה -- !טשינ טייג סָאד ,ןיינ
 הבישי רעד ןיא -- לָאמסנעד ןוא ,הנותח יד ןכַאמ ןעמ טעװ ,רעטָאפ רעד
 ,..! ןירַא

 ןביוהרעד ןלאיחי בילוצ טציא זיא ,לזייר עדליוו יד ,ענייז הלכ יד ךיוא
 ןפַאשַאב זיא סָאװ ,סכלעזַא רַאפ ןטכַארטַאב ןביוהעגנָא יז טָאה ןעמ .ןרָאװעג

 -רךָאפ וצרעד יז טָאה ןעמ ןוא ,רעטומ ריא יו סרעסעב סעּפע רַאפ ןרָאװעג
 זנעג יד טזָאלעג טשינ ןיוש יז טָאה ןעמ זַא ,ןופרעד טדערעגּפָא .טיירבעג

 לזייר עמירָא יד .ןרבח ךיז סעסקיש טימ ,ןײגסױרַא עקנָאל רעד ףיוא ,ןעשַאּפ
 ןַא ,הלעמ רעד ןיא ךיז ןטלַאה ,קיטַאטס ַא יוװ ןײגמורַא טזומעג טציא טָאה

 רַאפ טסַאּפ סע יװ ,לדיילק ןציצ יינ ַא ןיא ,עטמעקעגסיוא ןַא ,ענעגָאװצעגּפָא
 ןעמ ןוא ,ןעמַאזוצ ןייז ןלָאז הלכ-ןתח זַא ,טסַאּפעג טשינ טָאה ךיוא .הלכ ַא
 ,ןסיוו לָאז יז זַא ,ןכַאז עשידיא ןיא ןטיירברָאפ הלכ יד טפרַאדַאב ךָאד טָאה

 טַאהעג-ארומ סע טָאה עמַאמ יד .ןריפוצפיוא ךיז טָאה רעטכָאט עשידיא ַא יו

 זַא ןײרַא טָאטש ןיא ןעמומ ַא וצ טקישעג יז ןעמ טָאה ,ךיז ףיוא ןעמענ וצ

 רָאַּפ יד ןוא שטייט-ירבע ריא טימ ןענרעל לָאז ןירעקוט עשיטָאטש יד
 ,םיניד עשרעבייוו

 -קירוצ יז ןעמ טָאה ,טגידנערַאפ טַאהעג גנודליב ריא טָאה לזייר ןעוו ןוא
 ...הנותח רעד ןופ ןמז םעד טמיטשַאב ןוא טָאטש ןופ טכַארבעג

 לָאמנייא טשינ טָאה סָאװ ,סוטיט טנוה םעד טַאהעג טָאה ץירּפ רעד שטָאכ

 ןייא טַאהעג ףלָאװ-המלש טָאה ךָאד ,ןסירעגרעטנורַא ןזיוה יד ןפלָאװ-המלש

 ךָאנרעד ,טָאג טשרעוצ, זיא ,טשינ ךיז טכַאמ סע סָאװ .ץירּפ ןייא ןוא טָאג
 טָאה ,ןכַאמ-הנותח רעטכָאט יד ןעגנַאגעג זיא רעמשטערק רעד זַא .*ץירּפ רעד
 זיא ,ןסוטיט ףיוא גידנקוק-טשינ ןוא ,עטָאּפַאק עגידתבש יד ןָאטעגנָא ךיז רע
 ,ןטעב הנותח רעד ףיוא ץירּפ םעד ןיײרַא סָאלש ןיא קעװַא רע
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 ,ןלױפַאב רַאה רעד טָאה .ץוש סצירּפ םעד רעטנוא טייטש רעטכַאּפ רעד

 דובכ םעד טיול ןסַאּפ ךיז לָאז רעמשטערק ןייז ייב הנותח יד זַא ,ליוו רע זַא
 לטעטש בלַאה ַא סעקנַאמרופ עשיצירּפ ןבָאה .רעשרעה רעילָאּפָאט ןופ ךָאנ

 רעד ןוא .ןחדב ןוא רמז-ילכ ןוא בר ןטימ ,טכַארבעגסױרַא ףרָאד ןיא ןדיא
 .ןעקנירט וצ ןוא ןסע וצ גונעג ןייז לָאז סע זַא ,רַאפרעד טגרָאזעג טָאה םָאנָאקע

 ןיא ןיוש ךיז טָאה לכייט םעד רעביא ,טייצ-ןעשעי ןעוועג ןיוש זיא סע
 ,ןצלָאמשעצ ךָאנרעד טָאה ןוז יד סָאװ ,ביוש עניד ַא ןגיוצעג סנגרָאמ עירפ יד

 "עג םענעגייא ןרַאפ הוקמ ַא ןעוועג ןיוש זיא עטָאנ 'ר דיגנ םייב שטָאכ ןוא
 לכייט םוצ טריפעג הנותח רעד ןופ גָאט ןיא ןעלזייר ןעמ טָאה ךָאד ,ךיורב

 הצע רעדנַא ןייק טעו סע ןעוו ,וצרעד ןעניואוועגוצ ךיז לָאז יז ידכ ,ןייז-לבוט

 טכַארבעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןירעקוט ַא ענייא ,רעבייוו עמורפ ייווצ .ןייז טשינ
 טיײלגַאב לזייר עדליוו יד טציא ןבָאה ,עמומ ַא -- עטייווצ יד ןוא ,טָאטש ןופ
 "עג ןבָאה ייז .זנעג עסייוו עריא ןטיײלגַאב ןיהַא לָאז יז טָאטשנָא ,לכייט םוצ
 ,ּפָאק ןרעביא -- ,ןיד ןטיול ןייז לָאז סע זַא ,ןבעגיגנוטכַא טפרַאד

 םוצ טצעזעגסיוא ןוא דיילק-הּפוח עיינ סָאד ןָאטעגנָא הלכ יד טָאה ןעמ
 ןופ טכַארבעג טָאה ףלָאװ-המלש סָאװ ,סרעמזעלק ,ןדיא רָאּפ ַא ,סנקעדַאב

 ןענַאטשעג זיא ןחדב ַא דיא ַא ןוא ,ןעלדיפ יד ףיוא טלּפמירגעג ןבָאה ,לטעטש
 ןלאיחי טריפעגניירַא ןבָאה ןדיא ייווצ .ןעגנוזַאב יז טָאה ןוא לוטש ַא ףיוא

 טימרעד טָאה ןוא טנַאה ןיא לכיט ַא ןטלַאהעג טָאה רע ,בוטש רעטייווצ ַא ןופ
 .טקעדַאב ּפָאק םעד הלכ ןייז

 סרעטעפ ,םינתוחמ עשיטָאטש ,ןדיא טימ ןעוועג לופ זיא עמשטערק יד

 ןבָאה סָאװ ,ןתופנכ-עברא עסיורג ןוא לוויטש עטעװָאקעג טימ ,סרעגָאװש ןוא
 ןוא רעבייו טימ לופ ,סעטָאּפַאק ענעטלָאּפשעצ-טיײירב יד ןופ טקוקעגסױרַא
 -- .רעדנעב עטרילָאק טימ ,רעדיילק ענעציצ עטלמילבעג ןיא ןָאטעגנָא ,ןדיומ

 ןיא עלעמילב בייוו ןייז ןוא *םויו-םוי-לכב; ךורב 'ר טימ ,ךיז טייטשרַאפ
 ןבָאה ,ןגיוצרעד ןבָאה ייז סָאװ ,רעדניק יד טימ ,עלעמילב ןוא ךורב ,ייז .ץיּפש

 ןגָארטעג ןלאיחי ךָאד טָאה ךורב .םינתוחמ עגיטכיר יד יוװ טליפעג ךָאד ךיז
 ,טנַאה רעד ףיוא

 ףרָאד ןפיוא טסעוז וד זַא ,טגָאזעג דלַאב טשינ ריד ךיא בָאה ,לאיחי ,ונ --

 | ? ןגירק הלכ ַא

 : הקבר רעטומ ןייז ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה יז ,טנייוועג טָאה עלעמילב ןוא
 ..טשינ לזמ ןייק טָאה ןַאמירָא ןַא !טבעלרעד שטָאכ סע יז טלָאװ ---
 ץוח ַא םירָאװ .ןרעוו וצ טקיטשרעד -- סייה ,לופ ןעוועג זיא עמשטערק יד

 עצנַאג סָאד ןעלדיפ עשידיא יד ןבָאה ,סעטתנתוחמ ןוא םינתוחמ עשידיא יד
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 רעד ףיוא ןירַא עמשטערק ןיא ןפורעגנעמַאזוצ סעסקיש ןוא םירעיוּפ ףרָאד

 ,הגותח
 ,הלילח .הנותח רעד ףיוא ןעמוקעג ןעמ זיא בוטש סעטָאנ 'ר דיגנ ןופ ךיוא

 וצ שייבמ טשינ ידכ רָאנ ןןענױשרַאּפסנַאמ יד רעדָא ןיילַא דיגנ רעד טשינ

 -ןייא ךיז טָאה םעד רַאפ .טקישעג רעבייוו יד ןעמ טָאה ,טײלעמירָא יד ןייז
 רעד ןיא ,רעקצָאק שיוײיפ 'ר ,דידי סרעטָאפ ןייז ,יבר סלאיחי טלעטשעג
 ,רעטָאפ סלאיחי רַאפ ןָאטעג רע טָאה סָאד .עטָאּפַאק רעשידיסח רענעבירעגּפָא

 םיא ייב ןוא ןפערטוצנָא טרָאד טרַאװרעד טָאה רע ןכלעוו ,ןהשמ-ךורב
 -ךורב רעטָאפ רעד םירָאװ ,קצָאק ןיא ךיז טרעה סע סָאװ ןרעװ וצ ריואוועג

 / טָאה ,רעמשטערק רעד ,ןתוחמ רעד .הנותח רעד וצ ןעמוקעג ךיוא זיא השמ
 רַאפ ךיוא סגעוונייא ןיא ,טדיילקעגסיוא ןהשמ-ךורב טָאה רע ,טרָאװ ןטלַאהעג
 ,דיסח רעד ,ןתוחמ רעד ידכ ,ןעיינפיוא עטָאּפַאק ענעסעלטַא ןַא טזָאלעג ךיז

 וצ הּפוח רעד רעטנוא רעמשטערק ןטושּפ ַא טימ ןעמעש ןפרַאד טשינ ךיז לָאז

 ,טציא ןיוש זיא עטַאט רעד .טנעקרעד טשינ ןטַאט םעד טָאה לאיחי .ןייטש
 דיא רעטלַא ןַא ןרָאװעג ,ןעזעג טשינ םיא טָאה רע סָאװ ,רָאי רָאּפ יד ךרוד
 ,דרָאב רעיורג רעסייוו ַא טימ

 טשימעגכרודַא ,ןעמַארג ענייש ןיא ןחדב רעד ךיוא טָאה הּפוח רעד רַאפ
 יװ ,טנַאמרעד ,הקבר ענעברָאטשרַאפ-ירפ יד ,עמַאמ סנתח םעד ,םיקוסּפ טימ

 ייב .םיא טשטנעב ןוא דניק ריא ףיוא לרעטצנעפיןדע-ןג ןופ ּפָארַא טקוק יז |

 לאיחי .טנייוועג רעייז עמשטערק קע ןרעדנַא םעד ןיא רעבייוו יד ןבָאה םעד
 ןעזעג ןוא טכַאמרַאפ ןגיוא יד ןטלַאהעג רָאנ טָאה רע ,טנייועג טשינ טָאה
 ָאד זיא סָאװ ,לכיה ןטסכעה ןיא טציז הקבר רעטומ ןייז יו ךעלרעּפנײשַאב
 יד זיא ,רעטסעװש סהשמ ,םירמ ןכלעוו רעביא ,רעבייוו רַאפ ןדע-ןג ןיא

 ריא ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד טונימ ןייא ןייק טָאה רע .ןירעעזפיוא
 סע זַא ,םעד ןיא רעכיז ןעוועג ךָאד זיא רע .טרעױדַאב טשינ רעטומ יד טיוט

 -טוביח ריא .רעד ףיוא יו טלעוו רענעי ףיוא רעליואוז ךרע ןַא ןָא ריא זיא
 טעװעטַארעג יז ךָאד ןבָאה ייז .טכַאמעגכרוד גנַאל ןיוש ךָאד יז טָאה רבקה

 טימ לכיה ןכיוה םעד ןיא טציא יז טציז .ןענרעל-תוינשמ רעייז טימ ןופרעד

 ,תוקחד ןוא ןייּפ ןֹופ ןרָאי עלַא רַאפ ּפָא ךיז טור ןוא תוינקדצ-רעבייוו ליפ ךָאנ
 ןַאמ ריא זיב ,ּפָא-טרַאװ ןוא טלעװ רעד ףיוא ןטילעגנָא ךיז טָאה יז סָאװ
 ןפיוא סנסופוצ םיא ייב ןציז וצ ןבָאה היכז יד לָאז יז ידכ ,ןעמוקפיורַא טעװ
 .עלעקנעב-סופ םענעדלָאג

 םייב שורּפ ַא ןרָאװעג טוט סהקבר ךָאנ זיא רעכלעוו ,השמ:ךורב ךיוא
 רַאפרעד םיא ףיוא טָאה ןעמ שטָאכ) ןבָאה-הנותח רעמ טלָאװעג טשינ ןוא ןיבר
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 ,(היברו הירּפ ןופ הוצמ יד לטבמ זיא רע סָאװ ,טַאהעג-לביארַאפ קצָאק ןיא

 רַאנ ,רעטרעוו סנחדב ןופ ןרָאװעג טרירעג טשינ זיא רע סָאװ ,רָאנ טשינ זיא

 ַא יװ ןעמוקעגרָאפ םיא ייב זיא סע .םעד ףיוא טַאהעג-לביארַאפ טָאה רע

 טייוו יו טסייוו רעוװ ,תומוקמ עכיוה יד ןיא טרָאד ןיוש זיא ענעי .םשהילוליח

 טימ ןוא .רָאג יז ןעמ טנייװַאב ָאד ןוא ,תוקדצ ריא ךרוד טכיײרגעגנָא טָאה יז

 : טגָאזעג ןוא ןחדב םוצ טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא רע טָאה לוטיב רעקצָאק

 !ןעשטומעלַאב טשינ ןעמ לָאז ,גונעג ,גונעג ---

 ןענַאטשעג זיא סנדייז טרילָאק ןיא לזייר ןעוו ,הּפוח רעד רעטנוא ךָאנ

 ןוא ,בייוו ןייז שדקמ זיא רע זַא ,םעד ןגעוו טרעלקעג לאיחי טָאה ,םיא ןבעל

 .רעטָאפ ןייז וצ ןעוועג זיא הקבר רעטומ ןייז סָאװ ,סָאד םיא וצ ןייז טעװ יז

 וצ ןעמוקעג זיא רע .םיא ןיא טקרַאטשעג הלכ ןייז וצ עביל יד ךיז טָאה

 טָאה רע ליפיוו) טנרעלעג רע טָאה לרפס-הלבק ַא ןיא .שפנה-תוממורתה

 טָאה ,רעייפ םעד ןופ סנטייוורעדנופ ךיז ןטלַאה וצ טכַאמענּפָא ךיז ייב טשינ

 יד וצ ןגיוצעג רעייז םיא טָאה סע :ןויסנ םעד ןייטשייב טנָאקעג טשינ רע

 .ןייטש וצ הּפוח רעד רעטנוא רעגנעל סָאװ ,טוג זיא סע זַא ,(םירפס-הלבק

 ןופ הּפוחא רעסיורג רעד ףיוא טיידנָא ןַא זיא הלכ-ןתח ןופ הּפוח יד לייי

 -סיוא םיא ךיז טָאה סע .ןביוהעג ןוא טגיניירעג טליפעג ךיז טָאה רע ."םולש

 ןטימ ןוא סנדייז ןיא טליהעגנייא םיא ןבעל טייטש סָאװ ,סָאד זַא ,ןזיוועג

 רָאנ ,זנעג יד ןופ לזייר יד טשינ זיא ,לכיט םעד טימ טקעדַאב ּפָאק םעניילק

 ךיז טקנעב ןוא ךיז טגניז סע רעכלעוו ךָאנ ,הלכ עגיבייא יד ,עסיורג יד זיא יז

 טָאה סע .םירפס עשידיא עגילייה ערעדנַא ןיא ןוא םירישה:ריש ןיא ױזַא

 ַא .ּפָאק ריא רעביא לגילפ ןופ ןרעטיצ סָאד טמענרַאפ רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז

 ןייז ןופ ּפָאק ןטקעדַאב םעד םורַא טורעג טָאה תבש ןופ ןח רעד ,ןח רעגילייה

 .הלכ ַא וצ ןכילגעג טרעוװ תבש סָאװרַאפ ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה טציא .הלכ

 ךיז טלַאהַאב רעיילש סלזייר רעטנוא זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע םירָאװ

 ...תבש רעגיבייא רעד ךיוא

 ןבעל סנייא טצעזעג עדייב ייז טָאה ןעמ ןעוו ,ךיוי רענעדליג רעד ייב

 טדערעג טשינ ריא וצ טָאה רע .טדערעג טשינרָאג ריא וצ רע טָאה ,ןרעדנַא

 ךָאד רע טָאה טציא .דלעפ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ריא וצ זיא רע יװ םעד טניז

 יד םירָאװ ,ןגיושעג ךיוא יז טָאה .ןגיושעג רע טָאה ךָאד ,טגעמעג ןיוש

 ייב טָאטש ןיא ןטלַאהעג יז טָאה ןעמ סָאװ ,טייצ רעד ךרוד זיא לזייר עדליוו

 טשינ סייוו ןוא רעייז ,ךעבענ ,ךיז טמעש יז .ןרָאװעג "טייל, ַא ,ןעמומ רעד

 ןוא .ןרעה סע ןָאק לאיחי ,טּפַאלק ץרַאה ריא .ןָאטוצניהַא ןגיוא עריא ואוו

 טיוה יד זַא ,ךיז טכַאד סע רָאנ ,ןקוק וצ ךיז ןעמעש ןגיוא עריא רָאנ טשינ
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 -ניא ךיז טקעדרַאפ יז ןוא ךיז ןעמעש רעגניפ-ץיּפש יד ,ךיז טמעש ריא ףיוא
 ,עטָאּפַאק רעד ךרוד סע טליפ רע ,השוב ריא טליפ רע .רעיילש ריא טימ ןצנַאג

 סעּפע ןגָאז טלָאװעג ריא טלָאװ רע .תונמחר סיורג ריא ףיוא טָאה רע ןוא
 עדייב ייז ןציז .ךיוא ךיז טמעש רע רָאנ ,ץרַאה ריא ףיוא יז ןטסיירט ,סטוג
 ...ןגייווש ןוא

 עמשטערק יד .עטַאז ַא ןוא עכעליירפ ַא ,עגנַאל ַא ןעוועג זיא הנותח יד

 ןפנָארב .לוויטש עטלגענַאב יד ןופ ןעסּפָאה םעד רעטנוא טצעזעג ךיז טָאה

 ןגיולפעג ןענייז סעקּפוּפ ןוא זנעג ןופ סעקלוּפ ןוא ,רעסַאװ יוו ןסָאגעג ךיז טָאה
 .ןעוועג חמשמ רעייז ךיז טָאה םלוע רעד .רערעדנַא רעד ןיא טנַאה ןייא ןופ
 סָאװ ףיוא ,לברַא עטצרַאשעגפױרַא טימ ,עטמיורעגפיוא ןַא ,עקרעקנעש יד

 ַא טימ ךיז טָאה ,ןעוועג דיּפקמ טשינ החמש רעסיורג רעד בילוצ טָאה ןעמ

 תוסוכ וצ ןרעדעי ןוא םירעיוּפ יד ןשיווצ טיײרדעגמורַא עקניפַארַאק רעסיורג
 ןכיצ סניק רָאנ ,ייברעד ןעוועג ךיוא זיא שואעדַאט - םיִרָא ,טלייטעג

 -רעד סע טָאה לאיחי .ןעועג טשיװעגּפָא ןוש זיא ןרעטש ןייז ףיוא
 .טימ ןוא ךיז טיירפעג ,טכַאלעג טָאה לרעיוּפ סָאד סָאװ ,םעדכרוד טנעק

 טשינ ןעמ ןָאק ,ןעקנַאדעג עגידניז טָאה ןעמ זַא :ערעדנַא יד טימ טעסּפָאהעג
 ...ןייז ךעליירפ

 ןגייל הלכ-ןתח טפרַאדעג טָאה ןעמ .,ןרָאװעג טעּפש ןיוש רעבָא זיא סע

 ןיא יז ןטָאנקרַאפ ,ןטימניא טּפַאכעגנײרַא הלכ יד םלוע רעד טָאה ָאד .ןריפ
 עמירָא יד .לצנעט-הוצמ סָאד ריא טימ ןצנַאט טלָאװעג ןבָאה עלַא .ליונק ַא
 ןָאטעג קנואוו ַא ףלָאװ-המלש טָאה ,ןלַאפעג סיפ יד ןופ טשינ-ריש זיא לזייר

 טימ םיק עקרעמשטערק יד טָאה *,.?וטסעשטומעלַאב סָאװ, :בייוו םוצ
 :רעיוא ןיא טמיורעגנייא ריא ,ליונק ןופ הלכ יד ןגָארקעגסױרַא תורצ

 עשידיא ַא טסלָאז ,ןעמעשרַאפ טשינ ,הלילח ,ךָאנ ךימ טסלָאז וד ,לזייר ---
 ! ןַאמ ןייד וצ ןייז רעכטָאט

 ןעוועג זיא סָאװ ,לרעקלַא תבש םעד ןיא טריפעגניירַא יז טָאה יז ןוא
 ...הלכ-ןתח רַאפ טײרגעגנָא

 טימ ףיוא ךיוא קעד רעד רעטנוא וליפַא ךיז טריפ דיסח ַא ,לאיחי --
 .ןלאיחי טמיורעגנייא עטַאט רעד טָאה --- ,תודיסח

 ריט יד ַײז רעטניה ןוא הלכ רעד וצ טריפעגניירַא םיא טָאה ןעמ ןוא
 ...ןפיולטנַא לָאמנייק ןענָאק טשינ ןלָאז ייז ידכ ,ןסָאלשרַאפ

 ,ןרָאװעג טכירעגנייא קעווצ םעד רַאפ זיא סָאװ ,לרעקלַא ןגידתבש םעד ןיא
 טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,ןקעד ןוא סנשיק ךס ַא טימ ןוא טצייהעגרעטנוא טוג
 ןיא ןענַאטשעג הלכ יד זיא ,טגײלַאב ןטעב יד ,טייהנגעלעג רעד וצ ,טנייה



 255 דיא םיליהת רעד

 ןיוש ךָאד יז זיא טציא ,רעיילש ריא ןיא ּפָאק םעד טערונעגנייא ,לקניוז ַא

 : ץרַאה ריא ףיוא טדערעג טָאה ןוא ריא וצ ןעגנַאגעגוצ לאיחי זיא .םיא וצ רתומ
 םייב יוו טלקָאשעג םורפ ךיז ייברעד ןוא טגָאזעג רע טָאה --- ,לזייר ---

 סָאװרַאפ ,לארשיו השמ תדכ רימ וצ רתומ ןיוש וטזיב טציא -- .ןענעװַאד

 ? רימ ןופ ּפָא ךיד וטסרעק
 .ןײרַא רעיילש ןיא טנייוועג לזייר טָאה --- ! ריד רַאפ ךיז םעש ךיא לייוו ---
 ךָאד בָאה ךיא ,בייוו ןיימ ןיוש ךָאד טזיב וד ? ךיז וטסמעש סָאוװרַאפ ---

 !ןעוועג-שדקמ ןיוש ךיד
 וד ...לָאמסנעד רַאפ ךיז םעש ךיא .טנייה רַאפ טשינ ךיז םעש ךיא --

 !ןיוש טסייוו
 ,טניושרעד לאיחי טגָאז -- ! טשינ סייוו ךיא --
 בָאה ךיא רעדייא ,ןָאטעג הריבע עסיורג ַא בָאה ךיא לייוו ,רַאפרעד --

 ,טַאהעג-הנותח
 .ןקָארשרעד לאיחי טגערפ -- 1 ןָאטעג וטסָאה הריבע ןַא רַאפ סָאװ --

 ךיז בָאה ךיא לייו .טגָאזעג רימ טָאה ןירעקוט יד ,ןיוש סייוו ךיא ---
 ...ןעוועג רתומ טשינ ריד וצ ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,ריד וצ טרירעגוצ

 רימ ןבָאה ! ייג ,ןיוש ייג --- .לאיחי ךיז טלטיור --- ? וטסניימ סָאד ,ָא --
 .ןעוועג לחומ זנוא טָאה טָאג ןוא ,טכַאמעג הוצמ ַא הריבע רעד ןופ ךָאד

 ?וטסייוו ןענַאוװנופ ---
 ּ!טשינ רימ וטסביולג ,ריד גָאז ךיא זַא --

 ...טסיירטעג לזייר ּפָא-טרעפטנע -- ,ָאי --
 .ןכרָאהעג ןוא ןביולג ןעמ ףרַאד ןַאמ ַא זַא ,טסואוועג ןיוש טָאה יז

 יו ןרױשעגּפָא ּפָאק םעד לזייר עדליוו יד ןעמ טָאה גָאט ןטייווצ ןפיוא
 .ןרָאװעג לבייוו ַא ןיוש זיא יז ןוא ,ןָאטעגנָא לבייה ַא ריא ,סּפעש ַא

 טנוה םעד ןסוטיט רַאפ ןוא ץירּפ ןרַאפ ןלאיחי טפרַאדעג ךָאד ןעמ טָאה

 זַא ,ןטעב-תושר ןוא ןעקנַאדַאב ץירּפ םעד טפרַאדעג טָאה ןעמ .ןלעטשרָאּפ
 עגידתבש יד ךיז ןעמ טָאה .,ףרָאד ןיא ןביילברַאפ ןגעמ לָאז קלָאפ-רָאּפ סָאד

 רעבייוו יד) ןײרַא סָאלש ןיא ץירּפ םוצ קעװַא זיא ןעמ ןוא ןָאטעגנָא סעטָאּפַאק
 רָאנ לָאז סע זַא ,ןטעבעג טָאג ןוא ןכָארכעג טנעה יד ךיז ןבָאה םייהרעדניא
 ,(ןפיולּפָא םולשב

 -המלש טָאה ,ןדָאב ןכעלרעפעג םעד ןטָארטַאב ןבָאה ייז רעבָא רעדייא
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 ךיז ןוא ןעמענַאב ךיז לָאז רע יו ,ערעל ַא םעדייא ןגנוי ןייז ןבעגעג ףלָאװ

 ,סוטיט טנוה ןייז ןגעג ןוא ץירּפ ןגעג ןריפפיוא
 רָאנ טסלָאז וד ? טסרעה וד ,ןגָאז טשינרָאג ןוא ןָאט טשינרָאג טסלָאז --

 לעװ ךיא .ןכַאמ ךיוא וטסלָאז ,ןכַאמ לעװ ךיא סָאװ ,ץלַא ןוא ,רימ ףיוא ןקוק

 םיא לעװ ךיא זַא ,ןפרַאװ ךיוא ךיד וטסלָאז ,סיפ יד וצ ץירּפ םעד ןפרַאװ ךיז

 רע טעװ רעמָאט ןוא .,טנַאה עטייווצ ןייז ןּפַאכ וטסלָאז ,טנַאה רעד ןיא ןשוק
 -- ,קערש סיורג טימ טגָאזעג רעמשטערק רעד טָאה -- ,סחו-הלילח ,ריד ףיוא

 רעד וצ ךיז ןפרַאװ רָאנ ,ןָאט טשינרָאג וטסלָאז ,ןציירנָא טנוה ןטכעלש םעד
 -ץירּפ; : ןגָאז טסלָאז ןוא טעבעג טימ ץירּפ םוצ טנעה יד ןביוהפיוא ןוא דרע
 ןיוש ךיז ןעמ ןָאק ָאד םירָאװ *! דניק ןוא בייוו ןיימ ףיוא תונמחר בָאה ,ןבעל
 .רעמשטערק רעד טגָאז --- ,טנַאה סצירּפ ןיא ןעמ זיא ָאד ,ןפלעה טשינרָאג

 ןעוועג טשינ זיא רע .ךעלזייב ןעמונעגוצ ץירּפ רעד ייז טָאה טשרעוצ

 ,טרעהעג טָאה רע זַא ןוא ?.טגָאנעג םיא טָאה םערָאװ רעד, .רָאמוה ןטוג ןיא
 ,ןציז ףרָאד ןיא םעדייא ןייז ןזָאל לָאז רע זַא ,םיא ןופ טעב דיא רעד סָאװ

 ; ןעיירש וצ ןביוהעגנָא רע טָאה ,טינש טימ ןעלדנַאה לבייוו סָאד ןזָאל ןוא
 סע ."ןעמָאז; ןייד טימ ףרָאד עצנַאג סָאד ןעקניטשרַאפ רימ טסליװ וד --

 "וצסיוא ץילָאּפָאט ץנַאג רָאנ ,ןביילברעביא טשינ הצע רעדנַא ןייק רימ טעוו

 .סעלעביצ ןוא לבָאנק טימ ןעקנוטשרַאפ ןבָאה סע ןלעװ ןדיא יד לייוו ,ןרעכיור

 רע זַא ,רעטרעוו ענעגייא ענייז ןופ עירופ ַאזַא ןיא ןײרַא זיא ץירּפ רעד
 טשינ טליפ ןעמ יצ ,"ןקעמשַאב; לדיא עיינ סָאד לָאז רע ,ןסוטיט ןלױפַאב טָאה
 ןעוו .טרַאװעגסיױא רָאנ םעד ףיוא טָאה טנוה רעד סָאװ -- ,לגוק םעד םיא ןופ
 -המלש זיא ,ןלאיחי וצ גנורּפש ןייא טימ טרעטנעענרעד ךיז טָאה טנוה רעד

 טנעה יד ןביוהעגפיוא ,דרע רעד וצ ךיז ןפרָאװעג טָאה ,ןרָאװעג ךיילב ףלָאװ
 / ;ןטעב וצ ןבױהעגנָא ןוא ץירּפ םוצ

 ! תונמחר בָאה ,ייוו-יוא --

 רעוש רעד יו דרע רעד ףיוא ןפרָאװעג טשינ ךיז טָאה ,רעבָא ,לאיחי
 טקוקעג טנוה םעד טָאה ןוא ןייטש גיאור ןבילבעג זיא רע .טנרעלעג םיא טָאה
 טָאה ןרירנָא רעבָא ,םיא ףיוא טליבעג טָאה סוטיט .,ןיײרַא ןגיוא יד ןיא ךיילג

 ןופ ןייגוצמוא ןעוועג טניואוועג לאיחי זיא טניה טימ .טגַאװעג טשינ םיא רע
 ,הביס יד ןעוועג טשינ זיא סָאד רָאנ .רעפרעד יד רעביא ןייג ןופ טייצ רעד
 -רעכיז יד קילב סלאיחי ןיא ןגעלעג זיא סע .טליטשעגנייא ןסוטיט טָאה סָאװ
 -רעטנוא היח עטשרע יד לָאמַא ךָאנ טָאה סָאװ ,ךיז ןיא ןביולג רענעי ןוא טייק
 ןבָאה ןּפיל ענייז ןעוועג ךיילב זיא לאיחי .ןשטנעמ ןרַאפ טכַאמעג גינעט
 זיא ןעזסיוא ןייז ןיא ,םינּפ ןייז ןיא רעבָא ,ךיז רַאפ טמורבעג סעּפע ליטש
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 .ןגיוב ּפָאק םעד טכַאמעג ןסוטיט טָאה סָאװ ,עדרעװ עכעלשטנעמ יד ןגעלעג

 ןופ ןלאיחי טקעמשעגמורַא טָאה רע סָאװ ,םעד טימ טנגונַאב ךיז טָאה רע

 ,ןעזעג ןוא ףרָאד ןופ ךורעג ןשימייה םעד םיא ןופ טליפעג ןוא ןטייז עלַא

 ןגעג ןליוו ןשיגרענע טימ ןסָאגעגנָא ןעייטש רָאנ ,טשינ ןרעטיצ ינק ענייז זַא

 ןעגנַאגעגקירוצ טגיאורַאב זיא ןוא ןלאיחי ףיוא ןעוועג םיכסמ רע טָאה .םיא

 ,ברעה-עילימַאפ ןופ לטנעוו םעד רעטניה טרָא ןייז וצ

 ןייק רַאפ ארומ ןייק טשינ טָאה סָאװ ,דיא ַא -- ,סיינ ַא ןעוועג זיא סָאד

 רע ואוו ,לסעז םוצ ךיז וצ ןפורוצוצ ןלאיחי טָאטשנָא ,ץירּפ רעד ןוא .טנוה

 ןטָאנקרַאפ טורציּפש רעד טימ טרָא ןייז ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ,ןסעזעג זיא

 ןענרעלוצנָא לדיא סָאד טשרעוצ העד רעד טימ ,ןטניה ןופ טנַאה רעד רעטנוא

 סָאװ ,ןָאטעג האנה טשינ ץירּפ םעד טָאה סע יװ ,ךיז ייב גינייוועניא םירָאוװ)

 ךיילגוצ רעבָא רע טָאה ,טנוה ןייז רַאפ טשינ ךיז טקערש לדיא עגנוי סָאד

 ,(ךיז ןגעג הדירמ ַא יװ םעד ןיא ןעזעג ןוא טַאהעג סָארדרַאפ ןופרעד ךיוא

 טימ טּפַאטעגמורַא גיריגיינ םיא טָאה ןוא ןלאיחי וצ טנעָאנ ןעמוקעג זיא

 ףעמונעגּפָארַא טשינ ץירּפ ןופ ןגיוא ענייז ךיוא טָאה לאיחי .ןקילב ענייז

 טימ ,קילב ןייז ןיא טייקרעכיז רעכעלדנעטשרַאפבלעז רעבלעז רעד טימ ןוא

 "נײא ךױא רע טָאה ,טליטשעגנייא סוטיט טנוה םעד טָאה רע רעכלעוו

 ,טגײלעגרעדינַא סעכ סצירּפ םעד רע טָאה רָאנ טשינ .ץירּפ םעד טליטשעג

 ןגעלעג זיא סָאװ ,קורדסיוא רעגיביולג רעגיטרַאנגײא ,רעליטש סלאיחי רָאנ

 .םיא וצ ץירּפ ןופ עיטַאּפמיס ַא טקעוװרעד טָאה ,ןגיוא עסיורג ענייז ןיא

 ץירּפ רעד טגָאז -- !רע טָאה ןגיוא ענייר !רימ טלעפעג לדיא סָאד --

 ! לדיא ,וטסייה יוװ --- .טרעדנואוורַאפ ,ךיז וצ יו ױזַא

 .טרעפטנעעגּפָא רע טָאה -- !לאיחי סייה ךיא ---

 "טימ יו ץירּפ רעד טָאה -- ?ףרָאד ןיא רימ ייב ןָאט וטסליוו סָאװ ---

 .ןושל ךעלשטנעמ ןייז ןענופעג קירוצ לָאמַא

 ּפָא לאיחי טרעפטנע -- ,ןריפ לדנַאה ןוא ןענרעל הרות סטָאג ליוו ךיא --

 .ארומ ןָא

 ? ןריפ לדנַאה ןייד ךעלרע רָאנ טסעוו --

 .ערעל ןייז ךרוד ןטָאבעג זנוא טָאה טָאג יוװ ןריפ לדנַאה ןיימ לעוו ךיא ---

 .ץירּפ רעד םיא טקוקַאב -- !םינּפ ךעלרע ןַא טסָאה --

 ,רעטכַאּפ רעד טגָאז -- ? ןעלדנַאה ןעד טעװ רע ,ןבעלדץירּפ ,םירָאװ ---

 ןציז טעװ רע ןוא ,ןעלדנַאה טעוו בייוו סָאד --- .תחנ רַאפ ךיז גידנעלגערּפ

 ןיימ טָאה .יוא ,יוא ,יוא .רחוס-דלַאװ םייב ןענרעל הרות עגילייה יד ןוא
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 .בר ַא ןרעוו טעװ רע -- .רעטכַאּפ רעד ךיז טמיר -- ! עלעּפעק טוג ַא םעדייא
 ..עלעּפעק טוג ַא

 רַאדנערַא ןייז זַא : עיציבמַא רעשיצירּפ רעד וצ טרעהעג ךיוא טָאה סָאד
 ױזַא ,טייקשיצירּפ לייט ַא ןעוועג זיא סָאד :רענרעל ַא םעדייא ןַא ןבָאה לָאז
 ןבָאה ,ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז םיצירּפ ןעו ,לשמל ,טנוה רענייש רעד יו
 ייז ייב ןציז סָאװ ,*סניבַארק יד טימ ןרעדנַא ןרַאפ רענייא טמירעג ךיז יז
 ;דסח טימ ןפורעגנָא ךיז ץירּפ רעד טָאה .ףרָאד ןיא

 רע ,םָאנָאקע םעד גָאז .עקמָאילש ,םעדייא ןייד ,רימ טלעפעג רע --
 סָאװ ,ןדירפוצ רעייז ןיב ךיא .רעטניוװ ןפיוא ץלָאה ןרופ רָאּפ ַא ןבעג םיא לָאז
 !רעקנעש ןייק טשינ ,"ןיבַארא ַא םעדייא ןַא ןעמונעג טָאה שזַאשטכַאּפ ןיימ

 סיורג טימ רעמשטערק רעד טָאה ,ןסיורדניא ןעמוקעגסױורַא ןענייז ייז זַא
 :טרעדנואוורַאפ טגערפעג ןוא םעדייא ןייז ףיוא טקוקעג דובכה-תארי

 ,ץירּפ ןרַאפ ןוא 1 טנוה ןרַאפ טַאהעג ארומ ןייק טשינ וטסָאה ױזַא יו --
 ! ןָאט סטכעלש טנָאקעג ריד ךָאד טָאה רע 1 םיא וצ טדערעג טסָאה וד יו

 סטָאג ןיא גייצעג ַא רָאנ ךָאד זיא רע ?טנַאה ןייז ןיא ןעד זיא סע --
 !ןָאט סטכעלש רימ ןָאק רעוו ,טשינ ליװ טָאג זַא .טנַאה

 ,טסואוועג טשינ םעד ןגעוו בָאה ךיא .דניק ןיימ ,טכער טסָאה וד ,ָאי --
 ...ןבעל שיטניה ץנַאג ןייז ףיוא טצכערקענּפָא רעטיב דיא רעד טָאה --

 ,טנעה עטוג ןיא ןוז ןייז רעביא טזָאל רע סָאװ ,ןופרעד רעכעלקילג ַא
 גיטכיר ךיז טָאה רעבָא לאיחי .ןיבר ןייז וצ טרעקעגמוא השמ-ךורב ךיז טָאה
 ןיא ןסיורדניא ןכָאװ עצנַאג ןעסעזעגּפָא זיא רע .ןענרעל םוצ ןָאטעג םענ ַא
 סרעטָאפ ןייז ןופ ףליה רעד טימ ןוא .שרדמה-תיב ןיא ןעטָאנ 'ר ייב דלַאװ
 ,ןכעלמייהמוא םעד ןיא ןעמיווש טזָאלעג ךיז רע טָאה ,דמלמ שיווייפ 'ר ,טניירפ
 ...דומלת רעד ךיז טימ רָאפ טלעטש סע סָאװ ,ןײרַא םי ןסיורג



 לייט רעטירד





 | לטיּפַאק

 המשנ רעשידיא רעד ןופ דנַאל סָאד

 -דלָאװ ןיא שיווייפ 'ר ןיבר ןייז ןופ סנסופוצ ןסעזעג לאיחי זיא רָאי ףניפ
 | .שרדמה-תיב

 ןעגנערבוצנייא ידכ ,דלַאוװ ןיא ןסיורד דיגנ םייב טניואוועג טָאה לאיחי
 ןגיײלנָא גָאט ןדעי טפרַאדעג טלָאװ רע סָאװ ,טסרָאיװ רָאּפ ַא ןופ געוו םעד ךיז

 תבש ןופ רָאנ רע זיא ןעמוקעגמיײהַא .סױרַא דיגנ םוצ עמשטערק רעד ןופ
 רע זיא ,רעדלעפ יד ןטָאשַאב ןבָאה ןעיינש יד ןעוו ,רעטניוו ןוא .תבש וצ

 עצנַאג ףיוא םיתבש יד ןיא ךיוא דלַאװ ןיא ןסיווד טרָאד ןבילבעגרעביא
 ,לזייר ןוא לאיחי ,רעדניק יד) רעטניו ןרעביא ךיוא לָאמַא ,גנַאל-םישדח

 ןופ סנייא סנטייורעדנופ ןטלַאהעג ייז ןעמ טָאה ,גנוי ןעוועג ךָאנ ןענייז

 ,ןשיווייפ 'ר טימ לביטש-םעדיוב םעניילק םעד ןיא רע זיא ןפָאלשעג .(ןרעדנַא

 סָאװ םעד בילוצ ,לשיט רעדנוזַאב ַא ייב ןשיווייפ 'ר טימ רע טָאה ןסעגעג ןוא

 לייוו ,שיט םייב עדמערפ טַאהעג-ןרעג טשינ ,דַארַאּפ טריפעג טָאה דיגנ רעד

 ןענופעג ךיז ןבָאה שיט סדיגנ םייב לייוו ,ןליוו רעייז וצ ןעוועג ,בגא ,זיא סָאד
 -עג טשינ ןוא ןגעוו-הוצמ ןופ ןָאטעג סע טָאה דיגנ רעד שטָאכ ...רעבייוו יד
 זייווגיצנייא זנעג סלזייר ןבָאה ךָאד ,טלעג ןייק ןעמענ טסעק סלאיחי רַאפ טלָאװ

 גידתועינצ ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,לכייט ןשירפ םעד ןופ טרעדנַאוװעגרעביא
 ןעוועג ןענייז סע .ןײרַא פעט סדיגנ ןיא ,רעטיר-אנעושה יד ןשיווצ ןסָאגעג

 עריא ןוא זנעג עריא .טלָאצַאב הרות סלאיחי רַאפ ןבָאה סָאװ ,זנעג סלזייר
 ,רעטוּפ ,תופוע ןלעטשוצ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ףלָאװ-המלש ,סעקשטַאק

 -רָאג זיא סע ןוא .טסעק סלאיחי רַאפ ןײרַא ךיק סדיגנ ןיא סגיכלימ ,רעייא
 -נייא טנָאקעג ןבָאה ּפעט סדיגנ םעד תופוע ליפיוו רועיש ןייק !עוועג טשינ
 .ןעגנילש

 שטנעמ ןשידיא םעד ייב זיא ,דנַאלרעטָאפ זיא קלָאפ רעדנַא ןַא ייב סָאװ
 סנסופוצ שרדמה-תיבידלַאװ ןיא טציז לאיחי סָאװ ,ןרָאי יד ךרוד .הרות ןייז

 תמא .,טנעקרעד *דנַאל, ןייז ןופ קיטש ַא רע טָאה ,שיווייפ 'ר ןיבר ןייז ןופ
 ואוו ,גרעב ענייז ןופ ןציּפש עכיוה יד וצ טכיירגרעד טשינ טָאה רע ,עקַאט

 רעשידיא רעד ןופ *ןפוס-ןיא; ענעגנואווצַאבמוא יד ,יינש רעגיבייא רעד
 ,םימי יד ןופ ןשינעפיט יד טעוועטנורגרעד טשינ טָאה רע .טרעיוה ,הלבק

 רע .ןכילגעג ןענייז דומלת ןופ (ןטוּפסיד יד) *אירטו-אלקש, יד עכלעוו וצ
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 ערעטצניפ ,עטגייווצרַאפ ,עטלצרָאװרַאפ יד ןיא ןעגנורדעגניירַא טשינ זיא
 ךָאנ רע זיא הכלה רעד ןופ ןגעוו עטרַאה יד ףיוא ,ןיינ .,לוּפלּפ ןופ רעדלעוו
 ףיוא ןביילברַאפ וצ טַאהעג ביל רע טָאה רעבָא רַאפרעד .רעווש ןעגנַאגעג
 רעד ןופ ךעלכייט עליק יד ייב ןעור ןוא הדגא רעד ןופ ןעלזניא עגינוז יד

 ..טייקמורפ רעשידיא
 זיא ,"דנַאלא סנדמל ןשידיא םעד ןיא ּפָא ךיז טליּפש סָאװ ,ןבעל סָאד

 עטלקיװרַאפ רעטנזיוט טימ לופ זיא סע .סלַאער ןייק ,סגידתושממ ןייק טשינ
 עטסכעלנייועגמוא ,עטסטרַאװרעדמוא יד  ןעגנוריסַאּפ ןוא ןשינעעשעג
 ,סעיזַאטנַאפ עטעטכידעגסיוא ןיא ןעמוקרָאפ רָאנ ןענָאק סָאװ ,סעיצַאוטיס
 טימ ןרָאװעג טריפעג ןענייז סָאװ ,ןטוּפסיד יד ןיא ןעמונעג:-ליײטנָא טָאה לאיחי
 -ַארעּפמעט ןשיאייסיא ןשיטנַאטקעס ןגילָאמַא םעד ןופ טולב ןסייה ןצנַאג םעד

 יד ןיא ,ףיוה-שרדמהיתיב ןופ ןדָאב ןסייה םעד ףיוא טייקגיקענטרַאה ןוא טנעמ

 -רעביא-ןעמיוצ עלַא יד ןעמונרַאפ טָאה רע .אתידּפמוּפ ןוא אנבי ןופ תובישי
 ןבעל עשידיא סָאד ייז טימ טלגנירעגמורַא טָאה רוד רעדעי סָאװ ,ןעמיוצ
 ּפָאט ןגידרעייפ םעד ןופ המשנ עשידיא יד טגידעשַאבמוא ןטלַאהוצפיוא ידכ
 טָאה רע .טכָאקעג ךיז טָאה קלָאפ ןייז ןכלעוו ןיא ,עטכישעג-טלעוו רעד ןופ

 עכלעוו ,ןכורּפש עגולק-סנבעל יִד ,קנַארטעג ַא יו ,ךיז ןיא ןעקנורטעגניײרַא
 ןריולרַאפ טשינ ךָאנ ןוא טייצ רעד ןופ ןייצ עפרַאש יד ןטלַאהעגסיוא ןבָאה
 םעד ןופ רסומ ַא ןעמונעגּפָארַא ךיז טָאה רע .טנייה ןרָאפ גנוטיידַאב רעייז
 יז .תובישי רעאתידּפמוּפ ןוא רעהנבי יד ןופ םייבר יד ןופ ןבעל ןגידתועינצ
 טשינ רעריפ ענייז ,טייקמורפ ןופ ןליּפשייב עגידעבעל םיא רַאפ ןעוועג ןענייז
 רעייז טימ ,טייקגיליװרעפָא רעייז טימ ךיוא רָאנ ,ערעל רעייז טימ רָאנ
 יו ,ןענַאטשעג ןענייז ייז .ןּפיצנירּפ ערעייז רַאפ טיוט ןפיוא ןייג ןשידלעה
 ,געוו ןייז ןטכױלַאב ןבָאה סָאװ ,ןלעקַאפ

 טלָאװ רע יו ןכילגעג סָאד זיא ,הרות ןעמעוו טימ רעוו טנרעל סע זַא;
 יד ,עטַאט רעד ןרָאװעג םיא רַאפ דמלמ שיווייפ 'ר זיא ".ןריובעג םענעי

 סלאיחי .דימלת ןייז וצ ןדנובעגוצ ךיז טָאה שיווייפ 'ר ךיוא .ץלַא ןוא עמַאמ
 םיא ןיא טָאה רע .ץרַאה םוצ ןעוועג םיא זיא קיטסימ ןוא הלבק וצ גנוגיינ
 ,ןעגנונעפָאה יד ןלאיחי ןיא ןכעלקריוורַאפ טלָאװעג ןוא *ךיז , ןטייווצ ַא ןעזעג
 ,ןײלַא םיא רַאפ ןרָאװעג טליפרעד טשינ ןענייז עכלעוו

 ךיז טעּפַארדעג ןוא לגילפ טַאהעג לָאמַא טָאה שיווייפ 'ר דמלמ דעד ךיוא
 רע טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא ..ןכיירגרעד סעּפע טלָאװעג ,סנקלָאװ יד ןיא
 ךיז יינש ןיא ,ןעמונעג ךיז ףיוא הבושת ַא לָאמַא וליפַא ,טעװַארּפעג םיתינעת
 -ביור ַא יוװ ,םיא טָאה ןבעל סָאד רעבָא .ןכיירגרעד וצ סעּפע ידכ ,טרעלָאקעג



 213 ךיא'םיליהח רעד

 רעדניק .ןכייה עלַא ןופ ןפרָאװעגּפָארַא םיא ןוא קרַאק םייב ןעמונעגנָא ,לגיופ

 דימ ןענייז רעגיווש-ןוא-רעווש ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז

 ,תילכת ַא טגנַאלרַאפ ןבָאה ,ןטלַאהוצסיוא החּפשמ יד ,ןבעג וצ טסעק ןרָאװעג

 הארוה"ארומ לקיטש ַא ,ןענרעל בר ףיוא לָאז רע ,הסנרּפ םיא ןופ טרעדָאפעג

 .ןעמונעג ךיז הארוה-רתיה וצ ,ןגײלקעװַא טזומעג ןכַאז עלַא יד רע טָאה .ןרעוו

 רעווש ַא טפרַאדַאב ןעמ טָאה םעד וצ -- ןרָאװעג טשינ רע זיא בר ןייק

 ןָאק סָאװ ,דיגנ ַא רעוש ַא רעדָא ,ןפיוה עשינבר יד ןיא ץיטשנָא ןַא ,ףיקת ַא

 רע טָאה םייהרעדניא .ןרָאװעג דמלמ ַא בר ַא ןופ רע זיא .הליהק ַא ןלָאצַאב

 וצ טרָא ןופ ךיז טרעגלַאװעג ,דמערפ רעד ןיא קעװַא רע זיא ,טמעשעג ךיז

 רעכלעוו ,רעגיצנַאד עטָאנ 'ר דיגנ ןסיורג םוצ ןעגנַאגרעד זיא רע זיב ,טרָא
 םעד רַאפ רקיע רעד ןוא ,סמעדייא ןוא ןיז ענייז רַאפ ןעמונעגוצ םיא טָאה

 ...ןייז וצ בר ַא ךיז טנרעל סָאװ ,םעדייא
 רָאנ טעז רע סָאװ ,החּפשמ ןייז ןופ טייוו ,םייה רעד ןופ טגָאירַאפ זיא רע

 םידימלת ענייז טנייפ טָאה רע .תורצ טימ ןדָאלַאב זיא רע .חסּפ וצ חסּפ ןופ
 .סונרומ ערעייז טימ ךיז ןופ ןזָאלב עכלעוו ,סמעדייא ןוא ןיז סדיגנ םעד --

 -נופ טקניטש ענייז הואג יד סָאװ ,ןעטָאנ 'ר ,רעבעג-טיורב ןייז טנייפ טָאה רע
 "ןשוח; ןופ ןענרעל ענעקורט סָאד םיא זיא ןצרַאה םוצ טשינ .,סנטייוורעד
 ךָאנ ,קצָאק ןופ טייוו .טיורב עלעקיטש ענדיב םעד רַאפ טוט רע סָאװ ,*טּפשמ
 ןיא ורּפָא ןוא טסיירט ןייז ןענופעג רע טָאה ,טקנעבעג ױזַא טָאה רע ןכלעוו

 עכלעוו ,םייבר ןופ תוישעמ ןוא תורות עשידיסח יד ןיא ,רהוז ןיא ,הלבק רעד

 רע ןעוו .תובישח ענעגייא ןַא םיא ןפַאשעג ,החּפשמ יד ןטָארטרַאפ םיא ןבָאה
 רענעגייא ןייז ןיא טצישַאב יװ טליפעג ךיז רע טָאה ,ייז ןיא טנרעלעג טָאה
 טשינ םיא וצ ןבָאה --- גרָאז -- אנוש םעד ןופ ןלייפ םוש ןייק סָאװ ,גנוטסעפ

 ,ןכיירגרעד טנָאקעג
 יד טַאהעג-ביל טשינ רעבָא טָאה ,תיבהילעב ןייז ,רעגיצנַאד עטָאנ 'ר

 ןוא הרות עשידיסח יד ןגָארטרַאפ טשינ רע טָאה רעמ ךָאנ .םירפס-הלבק
 סָאװ ,סָאד ןעוועג ,ךעלטנגייא ,זיא עטָאנ 'ר .תודיסח ןופ *יירענידנצעג, יד

 ןטלַאהעג ךיז םורפ טָאה רע שטָאכ .סרוקיּפַא לקיטש ַא -- ןפורנָא ןָאק ןעמ

 ןרעדנוזַאב ןייז ןיא טנרעלעג גָאט ןצנַאג ַא טָאה ןוא םיניד עשידיא עלַא ןיא
 ,טרָאּפס ןימ ַא ןעוועג זיא ןענרעל ןייז רָאנ ,טכיל עגידנענערב יד ייב רעמיצ
 זעיגילער ַא רעדייא ,ןָאט ןטוג םעד בילוצ טבײרטַאב ןעמ סָאװ ךַאז ַא רעמ
 -לָאמסנעד רעד ןיא ןענרעל וצ שידָאֿמ רעייז ןעוועג זיא סע .שינעפרעדַאב

 ליפ ןעמ טָאה תוחּפשמ עשידיא עטרעלקעגפיוא עכייר ןיא ןליפַא .טייצ רעגיד
 .ןטייל רַאפ ןזייווַאב ךיז ןענעק וצ יװ ןענרעל ןבילוצ ױזַא טשינ ,טנרעלעג
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 ןעמ טָאה ,םעדייא ןַא ןעמונעג רעדָא ןוז ַא ןבעגעגסיוא טָאה עטַאט רעכייר ַא

 ַא ןיא תופתוש ַא ,ךעלברעק רעטנזיוט המכו-המכ ןדנ ןיא ןבעגעגטימ םיא
 .ןײרַא ענעשעק ןיא הארוה-רתיה ַא טעמכ רעדָא הארוה-רתיה ַא ןוא דלַאװ
 ןעמ ידכ ,רעדניק ענייז ןענרעל טזָאלעג עטָאנ 'ר ךיוא טָאה ןעניז םעד ןיא
 ! ךיוא ןענרעל טוג ןענעק רעדניק סרעגיצנַאד עטָאנ 'ר : ןגָאז לָאז

 ,םירפס-הריקח טימ ךיז ןבעגעגּפָא ,הריקח וצ רעמ טגיונעג רע טָאה ןיילַא
 טָאה ןטנוװָא יד ןיא .שטייד ןיא עטעג ןוא רעליש רעטכיד יד טנעיילעג וליפַא
 ,םינינע עשהריקח רעביא ןשיווייפ 'ר טימ ןריפ וצ חוכיו ַא טַאהעג ביל רע
 רעד וצ ךעלסקיב-םימשב יד ןגָארטוצ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה דיגנ רעד

 טָאה ןעמ סָאװ ,ןייוו רעײקָאט לסיב ַא טימ ןּפיל יד ךיז ןצענַאב רעדָא ,זָאנ
 *לעוּפה-לכש, םעד ןגעוו ןדער ןוא ,סוכ םענרעבליז ַא ןיא םיא רַאפ טלעטשעג
 עכיוה עכלעזַא ךָאנ ןגעוו ןוא וטסירַא ףָאזָאליפ םעד רעביא ,םיכובנ"הרומ ןופ
 דיגנ רעד לָאז גידנעטש זַא ,רַאפרעד ןגרָאז טזומעג טָאה שיווייפ 'ר .םינינע

 רעד סָאװ ,ךַאש ןופ ליּפש םייב לָאמלייט יו טקנוּפ ,רעגיז רעד ןעמוקסורַא
 'ר סָאװ ץוח ַא םירָאװ ,דמלמ ןטימ ןליּפש ןטכַאנ-וצ-תבש יד ןיא געלפ דיגנ
 ןעמוקעג םיא גיז רעד זיא םעד בילוצ סָאװ ,תיבה-לעב רעד ןעוועג זיא עטָאנ
 ךַאש רעטליּפשרַאפ ַא רעדָא חוכיו רענעריולרַאפ ַא ,הלילח ,טָאה ,אליממ

 עצנַאג סָאד ןוא ןילַא עטָאנ 'ר ןכלעוו ןגעוו ,טנוזעג ןייז וצ ןדָאש טנַאקעג
 ...טגרָאזעג ליפ ױזַא ןבָאה טניזעג-זיוה

 רעגנוי רעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג ןיוש עטָאנ 'ר זיא ,םעד ץוח ַא
 ,שיצילַאג ןופ ןעמוקוצסיורַא ןביוהעגנָא לָאמסנעד טָאה סָאװ ,גנוגעוװַאב-הלכשה
 ןבָאה רעלעטשטפירש-הלכשה עטשרע יד סָאװ ,תודיסח ןגעג ףמַאק םעד ןיא
 ,ןלױּפ ןייק ךיוא ןעגנירדוצניירַא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ןוא ,ןריפ וצ ןביוהעגנָא
 םיא זיא .ףיוא-ןפָא רואיב סנָאזלדנעמ טימ ך"נת םעד טנרעלעג טָאה רע
 עצנַאג סָאד םעד ןיא ןעזעג טָאה רע סָאװ ,תודיסח סָאד טסַאהרַאפ-ףיט ןעוועג
 ,םזיטַאנַאפ רַאפ טכַארטַאב טָאה רע סָאװ ןוא קלָאפ ןשידיא ןופ קילגמוא

 םעד עטָאנ 'ר טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה סע סָאװ ,שינעקירט רעד ןיא
 טשינ ןעוו ,ןרָאװעג טרַאדרַאפ ,ןעגנַאגעגרעטנוא שיווייפ 'ר טלָאװ ,זיוה סדיגנ
 ןעוַארּפ עקשטיּפַאק סָאד .תודיסח ןוא הלכק ןופ לַאװק רעגידנשירפרעד רעד

 ןרַאפ ,ןגרָאמירפ ןדעי רע טָאה ךיוא .המשנ יד טשירפעגפיוא טָאה תודיסח
 .הוקמ רעד ןופ דוס םעד םיא ןבעגעגרעביא ןוא טריפעג ןלאיחי ,ןענעװַאד
 ןלָאװשעג רעטניוו ןיא ןענייז ייז זַא ױזַא ,ןשַאוװעג ךיז טנעה יד קילבנגיוא ןדעי
 ןענייז סָאװ ,ןטייקגיניירמוא יד וצ לָאצ ןוא סָאמ ןייק ָאטשינ זיא סע .,ןרָאװעג
 סָאד םירָאװ .ריד םורַא ןצנַאט סָאװ ,םידש ןוא םילָאװיײט יד וצ ,ריד םורָא



 245 דיא -םיליהח רער

 .-ץרא ןופ םייסיא יד ןופ ךָאנ טמַאטש ןוא עיצידַארט עטלַא ןַא זיא ןעלבוט

 ,לארשי

 טָאה גָאטיײב סָאװ ,םעד בילוצ ךיוא ןוא ,ןרעגרע וצ טשינ דיגנ םעד ידכ
 ןייז ןעגנודרַאפ טָאה רעכלעוו ,םוי-ריכש ַא רַאפ טכַארטַאב שיווייפ 'ר ךיז

 רַאפ ןעוועג לגוסמ רעמ זיא טכַאנ עליטש יד סָאװ ,ךיוא רקיע רעד ןוא ,טייצ
 -עג גָאטיײב שיווייפ 'ר טָאה ,גָאט רעגידנשיור רעד יו ערעל רעגיזָאד רעד

 (ןלאיחי טימ ךיוא ,טייצ טַאהעג טָאה רע ןעוו) ןיז ןוא סמעדייא יד טימ טנרעל

 ןיא טנרעלעג רע טָאה הלבק ןוא רהוז .םישרפמ עלַא ןוא תופסות ןוא ארמג
 .טכַאנייב --- ,םיא וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןהעש יד

 ייוצ ךָאנ .געט רַאפ טכענ ענייז טכַאמעג לָאמסנעד ןיוש טָאה לאיחי
 .טכַאמעגּפָא ןעוועג זיא ױזַא --- ,ןשיווייפ 'ר טקעוװעגפיוא רע טָאה ןפָאלש העש

 זַא ,לעפַאב סניבר ןייז ןריפוצסיוא ץרַאה רעווש ַא טַאהעג לָאמטפָא טָאה רע
 טָאה רע ןוא ,ןגעלעג זיא שיווייפ 'ר ןכלעוו ףיוא ,טעב םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע
 'ב ,טנַאה ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,טכיל םענעסקַאװ ןופ ןייש םייב ןעזעג

 זָאנ עגנַאל יד ,ןגיוא ענעבָארגעגניא עפיט יד טימ םינּפ-לגיופ סעשיווייפ
 רעטנוא ןטעברַא זלַאה ןטרַאדעגסיוא ןייז ןופ ךעלטנעוו יד ,ךיז ןופ סױרַא-טייוו
 רע .ןקעוו וצ םיא ץרַאה ןייק טַאהעג טשינ רע טָאה ,רעווש רעייז טיוה רעד

 רעגנעל טזָאלעג םיא רע טָאה לָאמנייא ,ןפלעה טנָאקעג טשינ רעבָא ךיז טָאה

 סָאװ ,שטנעמ ַאא :םיא ףיוא טרעזייבעגנָא רעייז ךיז שיווייפ 'ר טָאה ,ןפָאלש

 ןבעגוצּפָא טיירבעגרָאפ ןייז זומ ,טכַאנ רעד ןיא העש ייווצ יווװ רעגנעל טפָאלש

 רע לָאז לָאמַא ךָאנ זַא ,ןלאיחי טגָאזעגנָא טָאה רע ןוא *.רַאפרעד טפַאשנכער
 ,ןפָאלש רעגנעל םיא ןזָאל טשינ ןוא ןָאט וצ סָאד ןגעוורעד טשינ ךיז

 'ר ךיז טָאה ,רעגייז ַא יו .ןקעו רעמ טפרַאדעג טשינ םיא טָאה לאיחי
 סָאװ .ןלאיחי טקעוועגפיוא ,ןעור העש ייווצ ךָאנ טּפַאכעגפיױוא ןיילַא שיווייפ

 ןגיוא יד ,ןסָאגעגּפָא לגענ יד ךיז ןבָאה ייז .ארמג רעד ייב ןפָאלשעגנייא זיא
 .ןענרעל םוצ ןעמונעג ךיז ןוא טכַאמעג-סַאנ תואּפ יד ,ןשַאוװעגסיוא

 רעכלעוו ןָא ,רונשיגנוטער עטצעל יד ןעוועג זיא ןענרעל סָאד םירָאוװ
 ןעמ ןכלעוו ףיוא ,לזניא-רעביוצ רעד ןעוועג זיא סע .ןטלַאהעגנָא ךיז טָאה ןעמ

 רַאפ -- דנַאלמיײה םענעגייא ןַא ןופ לזניא-רעביוצ רעד -- ,ןענורטנַא זיא
 ןַא ,ךיז-ןסעגרַאפ ַא ןעוועג זיא ןענרעל סָאד .ןיבר ןייז רַאפ ךיוא ןוא ןלאיחי

 ןיא טייהרעליטש טגָאנעג טָאה סָאװ ,לפייווצ-םירָאװ םעד ןופ ךיז-ןטלַאהַאנסיױא
 וצ טדנעוועג טַאהעג ןיוש ךיז טָאה רע .שיווייפ 'ר ,דמלמ ןופ ץרַאה םעד
 ."ערעייז, ןופ טרָאד ,ךעלמירפס סדיגנ םעד ןופ ךיז טגרָאבעג ,הריקח רעד
 ןבָאה סָאװ וצ רעבָא ...ןייגרעד טלָאװעג ,טשרָאפעג ,טשַאנעג ,טכוזעג טָאה רע
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 רעטניה טזָאלעג ןוא ריט ַא וצ טריפעגוצ 4! טשינרָאג וצ ?טריפרעד ייז

 רעד ןגעװ .טכַארבעגנירַא טשינ ייז ןבָאה םירדח-ירדח יד ןיא ,ןייטש ריא

 : םנוב 'ר ןיבר ןופ טרָאװ גולק ַא ןלאיחי טגָאזעגכָאנ שיווייפ 'ר טָאה הריקח

 "הנטק ונל תוחא, יד זיא --- ,טגָאזעג םנוב 'ר יבר רעד טָאה -- ,המכח יד;

 "ריש ןיא ךלמה המלש ריא ןגעװ טדער סע סָאװ ,(רעטסעוװש עניילק יד)

 טזיב וד -- המכח רעד וצ גָאז, :טרָא רעדנַא ןַא ףיוא טייטש סע יו .םירישה

 סָאד ,(טשינ יז טָאה ןטסורב ןייק ןוא) "הל ןיא םיידשו; -- "רעטסעווש ןיימ

 רָאג טייוו"יוו םירָאװ .הקיני יד ןּפעש וצ ןענַאװ ןופ ,ןלעװק יד ןעמ טניימ

 ןרעזעלג ַא ןיא ךָאד ןציז רימ םירָאװ ?ןייגרעד המכח רעד טימ ןעמ ןָאק

 רעד טימ ,ןיינ .טנעוו יד ןָא סנגיובנלע יד טימ ןָא ךיז ןגָאלש רימ ןוא לזייה

 טשינ ךיז טזָאל ןעמ זַא ,זיא רעכיילג ןוא .ןייגרעד טייוו טשינ ןעמ ןָאק הריקח

 רעלק ,ריד ןופ ןליוהרַאפ זיא סע סָאװ; :טגָאז אריסדןב יו ,ריא ןיא ןיירַא

 יװ .עביל ןופ געוו רעד זיא סָאד ,טָאג וצ ָאד רָאנ זיא געוו ןייא *.ךָאנ טשינ

 טָאג וצ עביל רַאפ ןייז-קנַארק ףרַאד ןעמ, :טגָאזעג טָאה דיסחה הדוהי 'ר

 ָאטשינ זיא געוו רעדנַא ןייק *.רעטבילעג ןייז ךָאנ קנַארק זיא שטנעמ ַא יו

 ,טָאג ןייז וצ ספות

 ןוא טושּפ ןענייז סָאװ ,םידומיל רַאפ ץרַאה ןפָא ןַא טַאהעג טָאה לאיחי

 -סיוא טשינ ךיז טָאה רע ,ןיינ .סטוג ןגייא ןייד ןופ לייט ַא יװ ריד וצ ןעמוק

 ןופ ןדַארג יד ןיא ,קיטסילַאבַאק רעד ןופ ןגעוו עטיירדרַאפ יד ןיא ןענופעג

 ,ץלַא רַאפ ץרַאה טּפָאטשרַאפ ַא טַאהעג טָאה רע .(ןעגנולַארטשסיױא) תוריפס יד

 .טשינ רעמ רע טָאה לכיםדוק .טריצילּפמָאק ןוא טיירדרַאפ ןעוועג זיא סָאװ

 .תווצמ ענייז טימ ןעוועג הכזמ טָאה טָאג סָאװ ,דיא רעטושּפ ַא רָאנ ןייז טלָאװעג

 ןבעל ןגילייה םעד ןופ טייקכעלשטנעמ עגיצרַאה סָאד ,טייקשידיא עטושּפ סָאד

 קחציייול ַא ןופ ,רעװַאלסערב ןמחנ ַא ןופ ,בוט-םש-לעב ַא ןופ ,ןדיא עטוג ןופ

 ,לשמ ַא רַאפ טנידעג םיא טָאה ,רעװָאסַאס בייל-השמ 'ר ַא ,רעוועשטידרעב

 יד ןופ יװ טייקשידיא ןוא טייקמורפ טנרעלעגּפָא רעמ ייז ןופ טָאה רע ןוא

 טָאג טימ ליפוצ זיא רע זַא ,ןעזעגנייא טָאה רע .םירפס עשיטסילַאבַאק עכיוה

 המכח תישאר? .טייקשידניק ןייז רעביא טמעשעג ךיז טָאה רע ןוא *עקלעמש;

 סע יו ױזַא .טכרָאפ-סטָאג ןיא זיא המכח רעד ןופ עטשרע סָאד -- * 'ה תארי

 טלַאטשעג ןייק טשינ טָאה רע לייוו ,"ףוס-ןיא, ןפורעג טָאג טָאה ךיז, : טייטש

 ָאטשינ זיא סע ,ןעמענרַאפ וצ עלַא רַאפ ןטלַאהַאב זיא סע .הרוצ ןייק טשינ ןוא

 ןיא ןרעװ ןעמונעגפיוא טשינרָאג ןָאק רע ,ןייז וצ גישמ םיא לטימ ןייק

 "טעג רעד ןופ ןעמענ עלַא זַא ,טסואוועג ןיוש טָאה רע *.דנַאטשרַאפ סנשטנעמ

 רָאנ ןענייז -- תואבצ ,הניכש יד ,טלעוו רעד ןופ רַאה רעד :יװ ,טייקכעל
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 םעד ,םצע םעד רעבָא ...רעכעה ןוא רעכעה ,םיא וצ ןפוטש ,ןעגנולַארטשסיױא

 לָאז סָאװ ,טרָאװ ןייק ָאטשינ זיא סע .ןייגרעד טשינ לָאמנייק ןעמ ןָאק ץיּפש
 ,טָאג ןופ שי םעד סיוא טשינ טקירד *ףוס-ןיא, רעד .ךיז ןיא ןעמַארניײא םיא
 -ןפלָאהַאבמוא רעזנוא ןופ לּפַאצ רעשיגַארט ַא זיא סע .טייקגיטשינ רעזנוא רָאנ
 ,טייק

 יד ןלַאפעג ןלאיחי ףיוא זיא טָאג ןופ טייקכעלפיירגַאבמוא רעד ךרוד

 םעד רַאפ ןעמוקַאב דובכה-תארי ןוא ץרא-ךרד סיורג טָאה רע .טָאג ןופ המיא
 ןדעי ןיא ,םיוב ןדעי ןיא .טָאג ןופ קרעװטנַאה סָאד זיא סָאװ ,ףַאשַאב ןצנַאג

 טציא ןיוש טָאה רע .גנופַאשַאב רעד ןופ םיאלּפ-יאלּפ ןעזעג רע טָאה לזערג

 ףיוא ,רעדלעפ ענייש יד ףיוא ,רוטַאנ רעד ףיוא ןקוק וצ טַאהעג ארומ טשינ
 ןופ ןעשטומעלַאב וצ טשינ םעד ךרוד ידכ ,ןרעסַאװ יד ףיוא ,ןעלמיה יד

 ,ערעל עסיורג יד ןעזעג ןיײלַא רוטַאנ רעד ןיא טָאה רע ,טגָאזעג יו .ןענרעל
 גנורעדנואווַאב רעסיורג ןופ ןגיוא טימ ריא ףיוא טקוקעג טָאה רע םירָאװ

 רעדעי ,עלעזערג רעדעי ןשוק וצ ןעוועג-טיײרַאב זיא רע .ףַאשַאב סטָאג רעביא

 טייקנייש ןוא טפַאשנולק ליפ ױזַא טימ טָאה טָאג סָאװ ,םיוב ַא ןופ לגייווצ
 "רעד טָאג ןביול ןוא ץרַאה ןייז ןיא ןשטנעב ןייא ןיא סע ןטלַאהעג ןוא ןפַאשַאב

 ףַאשַאב רעצנַאג רעד ...טָאג ןופ קרעװ סָאד זיא סָאד -- טעז ,טעז; :רַאפ
 *,סיורג רעייז ,סיורג זיא

 ּפָא ןביג םירפס עגילייה יד סָאװ ,גנולעטש עכיוה יד רע טייטשרַאפ טציא

 םענרַאפ ןסיורג ריא ןיא םורַא טלעוו יד ...טלעוו רעד ןופ ףַאשַאב םעד רַאפ
 סע יו .ןטלעװ ערעכעה יד ןָא ןדנובעגנָא זיא יז ,ענעלַאפעג ןייק טשינ זיא

 ןדייס ,ןביוא ןופ ּפָארַא טשינ טרעדינ םימחרה:תדימ יד; :ןבירשעג טייטש

 -רַאפ טשינ טרעוו ךַאז ןייק *.ןטנוא ןופ ןגיוצעגנָא ,טקעוורעד טשינ טרעוו יז
 ביל טָאה רע .ןצנַאג ןופ לייט ַא זיא סָאד לייוו ,ךיוה ןייק ,טרָאװ ןייק ,ןריול
 ךיז טָאה רע .סּפעש ןדעי ,לבלעק ןדעי ,תומהב ןוא תויח יד ןגָארקעג

 ףיוא סטכעלש ןייק ןדער טשינ רָאט ןעמ, : טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,טנָאמרעד
 ןעור טשינ ןָאק הניכש יד .תומהב ןוא תויח ףיוא וליּפַא ,שינעפעשַאב סטָאג

 "..שינעפעשַאב סטָאג ביל טשינ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ףיוא

 רעד .שטנעמ רעד זיא ףַאשַאב םעד ןופ רעטסטלייװרעדסיױוא רעד רעבָא
 ןייז טימ טגָארט רע ,טלַאטשעג סטָאג ןיא ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא סָאװ ,שטנעמ

 גנולגיּפשּפָא ןַא זיא שטנעמ ןופ יוב רעד ןיוש טָאג ןופ ןכייצ םעד הרוצ
 זַא ןביוהרעד ױזַא ,סיורג ױזַא זיא ,שטנעמ רעד ,רע .ףַאשַאב ןצנַאג ןופ

 רַאפ יו ,דובכה-תארי טימ ןייטש ןעמ זומ ןשטנעמ ןטסדנימ םעד רַאפ וליפַא
 רעטסדנימ ןייק ָאטשינ זיא סע ."שטנעמ רעטסדנימ רעד, .סנ ןטסערג סטָאג
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 ,רעטסגרע רעד ,רעטכעלש רעד וליפַא ,סיורג ןענייז ןשטנעמ עלַא ,שטנעמ

 שטנעמ ַא וליפַא ןעוו, : טגָאז דיסח הדוהי 'ר יװ .זנוא טגינייּפ סָאװ ,עשר רעד

 "םערתמ טשינ םיא ףיוא ןעמ רָאט ,סטכעלש זנוא טוט םלועה-תומוא יד ןופ

 יד רַאפ ןיזיללּפתמ ףרַאדַאב ןעמ}/ ".חילש סטָאג רָאנ זיא רע לייוו ,ןייז

 .רעצירָאק סחנּפ 'ר טנרעל סע יװ ,"םלועה-תומוא יד ןופ ןשטנעמ עטכעלש

 הניכש יד זיא שטנעמ רעד לייוו ,שטנעמ רעטכעלש ןייק ָאטשינ זיא סע ,ןיינ

 זיא שטנעמ ןטימ .ןסָאלשעג דנוב ַא טָאה טָאג ןכלעוו טימ ,דרע רעד ףיוא

 ןטלעװ ליפ .עשידרע יד ןה ,עשלמיה יד ןה ,ןרָאװעג טגידנערַאפ טלעוװ יד

 ךיז טָאה שטנעמ רעד, לייוו ,טכַאמעג-בורח עלַא יז ןוא ןפַאשַאב טָאג טָאה

 ,"ייז ףיוא ןענופעג טשינ

 ץרַאה ןייז ךיז טָאה ,ןעגנַאגעגיײברַאפ זיוה ךעלשטנעמ ַא רַאפ זיא רע ןעוו

 ןייז לָאז טשטנעבעגא :טעשטּפעשעג טָאה רע ןוא טייקגילעזטייל טימ ןסָאגעגנָא

 *,! טניואוו שטנעמ רעד רעכלעוו ןיא ,בוטש יד

 ןעניד םעד ןיא לייט ןגיטכיוו ַא טמענרַאפ ללכב ןשטנעמ םעד ןעניד סָאד

 גירעדינ גונעג לָאז סָאװ ,הדובע יד רעדָא הכאלמ יד ָאטשינ זיא סע .טָאג וצ

 טייטשרַאפ ...ןשטנעמ ןרַאפ ןָאט טשינ יז לָאז ןעמ זַא ,ןייז הזובמ רעדָא ןייז

 םעד ןעניד םעד ןיא עלעטש רעדנוזַאב ץנַאג ַא טמענרַאפ לארשי זַא ,ךיז

 ...ןשטנעמ

 דיירפ עשלמיה עטסכעה יד ,קילג עטסערג סָאד זַא ,טנרעלעג טָאה לאיחי

 ןעמ ,טָאג טימ ךיז טגינייארַאפ ןעמ ןעוו ,ןכיירגרעד לָאמסנעד רָאנ ןעמ ןָאק

 ,ןײרַא םי ןיא טלַאפ סָאװ ,ןּפָארט ַא יו ךיז טליפ ןעמ ןעוו ,םיא ןיא ףיוא-טייג

 יד .סיוש סרעטומ רעד טכוזעגּפָא טָאה סָאװ ,דניק טעשזדנָאלברַאפ ַא יװ

 ביוא ,הליפת ךרוד ןרעוו טכיירגרעד רָאנ ןָאק טָאג טימ גנושימסיוא עגיזָאד

 ןעגנורעדָאפ עכעלגעטלַא ענלצנייא יד ןופ אשמ רעד ןופ טײרפַאב ךיז טָאה יז

 ןרַאג ןכעלצרעמש ַא ןופ ,ןײלַא טפַאשקנעב ןופ רָאנ טײטשַאב ןוא טָאג וצ

 עביל ןופ לגילפ יד ףיוא הליפת יד טבעווש לָאמסנעד .טיײקטנעָאנ ןייז ךָאנ

 ...ןעלמיה יד וצ ךיוה ףױרַא

 "עג רע טָאה ,ןענרעל םייב ןכיירגרעד טנָאקעג טשינ טָאה לאיחי סָאװ

 סָאװ ,ןטנעמָאמ ןעוועג ןענייז תמאב ןוא .ןכיירגרעד וצ הליפת טימ טוואורּפ

 "עג זיא רע .טָאג טימ ןדנוברַאפ ןייז וצ שינעפרעדַאב סָאד טליפעג טָאה רע

 יד .ןליפ וצ טייקכעלטעג יד רעגַאב ןוא גנַאלרַאפ זיולב ,טשרָאד זיולב ןרָאװ

 ,ןעניפעג טנָאקעג הליפת רעד ןיא רָאנ רע טָאה טָאג טימ גנוגינייארַאפ עגיזָאד

 טַאהעג לאיחי טָאה הליפת רעד תעב זַאטסקע ןופ ןטנעמָאמ עכלעזַא ןיא םירָאװ

 לגיור ןיילק ַא יו ןוא טגיזַאב טייקכעלרעּפרעק ןייז טלָאװ רע יו ליפעג סָאד
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 ןדנוברַאפ ןטייקגיבייא עלַא ףיוא הניכש רעד טימ ךיוב סשיפ-רעטומ רעד ןיא
 ,ןרָאװעג

 טציא טָאה לאיחי סָאװ ,טלעװיזעקנַאדעג רעד ןיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ,רעטרע עטסכעה יד ןופ סנייא ןעמונרַאפ קידצ רעד טָאה ,ריא ןיא טבעלעג
 ..טייקכעלטעג רעד ךָאנ דלַאב ןעמוקעג זיא רע ...עטסכעה סָאד טשינ ביוא
 ,טָאג ןופ רעטערטרַאפ רעד ןעוועג סָאמ רעסיוועג ַא ןיא זיא רע :רעמכָאנ
 ,דרע רעד ףיוא טרעדינעגּפָארַא ריא ךרוד טָאה טייקכעלטעג יד סָאװ ,עניר יד

 'ר יװ ,ןטלעוו עטסכעה יד טימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג ןעמ זיא םיא ךרוד
 זיא רע .קידצ םעד ןיא קלח ַא ןבָאה ןדיא עלַאא :טנרעל רעקסנעזיל ךלמ
 ןייז *.טלעוו רעד ןופ דניז יד רַאפ רּפכמ זיא סָאװ ,ןברק רעגידלושמוא רעד

 רעביא טשינ טביילב סע זַא ,סיורג ױזַא זיא יז ,טצינערגַאבמוא זיא טכַאמ
 רעד זיא קידצ רעד -- "םלוע דוסי קידצ; ...ערעדנַא ןייק רַאפ ץַאלּפ ןייק
 זיא קידצ -- טלעוו רעד ףיוא ָאד זיא לייז ןייא, .טלעוו רעד ןופ טנעמַאדנופ
 רעד ןוא טסייה טָאג ,םייקמ זיא טָאג ןוא טסייה קידצ רעד; *.ןעמָאנ ןייז
 גנורעּפרעקרַאפ יד זיא קידצ רעד .רהוז רעד טנרעל -- *...לטבמ זיא קידצ

 ץלַא ,םיא ןיא טגינייארַאפ ןענייז תולעמ עלַא .תומילש רעטסכעה רעד ןופ
 ,תובוט-תודימ ענייז ,ןענרעל-הרות ןייז רָאנ טשינ -- םיא ןיא גיטכיוו זיא
 ןסיורג םוצ שטירזעמ ןייק ןרָאפעג ןיב ךיא, .ךיז-ןריפפיוא ץנַאג ןייז רָאנ
 קחציייול 'ר טגָאז -- *ןָא ךיש יד ךיז טוט רע יוװ ,ןעז לָאז ךיא ידכ ,דיגמ
 .רעוועשטידרעב

 שטנעמ רעדעי, :ןבירשעג טייטש סע יװ ,ןרעוו דיא רעדעי ןָאק קידצ ַא
 טשינ ףרַאדַאב ןעמ *.טָאג ןיא קלח ַא ןבָאה עלַא ,וניבר-השמ יוװ ןייז ןָאק

 -רעייפ ַא יוו ןעקנעשקעװַא ןבעל סָאד רָאנ ףרַאדַאב ןעמ ,תובָא-תוכז ןייק וצרעד
 ןעװַארּפ -תואוקמ ןוא ןטסַאפ ,ךיז ןגינייּפ ךרוד טשינ ...טָאג רַאפ ןברק ַא ,רעּפָא
 לא ךרשבמ, *.החמש ךרוד רָאנ טור הניכש יד, .ןייגרעד וצרעד ןעמ ןָאק

 ןגינייּפ טשינ ,ןיינ .ןליוהרַאפ טשינ ךיז וטסלָאז בייל ןייד ןופ -- "*םלעתת
 ,טוט שטנעמ רעד סָאװ ,ץלַא .ןעלמיה יד וצ טריפ סָאװ ,רעטייל רעד זיא ךיז

 זיא טעמוא. .ןייז-חמשמ גידנעטש ךיז לָאז ןעמ ,דיירפ טימ ןָאט סע רע לָאז
 עטסכעה יד זיא דיירפ, .בוט-םשילעב רעד טנרעל -- ,"הדימ עטכעלש ַא
 החמש זיולב זיא סָאװ ,טלעוו ַא ןופ סױרַא-טלעווק יז ,תומילש ןופ הגרדמ
 .רעב 'ר יבר רעד טגָאז -- ?תונמחר ןוא

 רעד טגָאז -- "ךיוב סרעטומ ןייז ןופ טָאג וצ טגילייהעג זיא קידצ רעד;

 ,"קידצ/,  ןעמָאנ ןטימ טניורקעג טרעוו רענעי רָאנ -- .רעקסנעזיל ךלמ 'ר יבר
 ןופ טונימ ןייק .דימת-הלוע ןַא יוװ ,טָאג רַאפ ןבעל ןייז בירקמ זיא רעכלעוו
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 ץלַא -- ריר ןייק ,ךיוה ןייק ,האנה ןייק ,ךיז רַאפ ןבעל ןופ ללש ןכייר םעד
 -- *'ה הנרמאת יתומצע לכ, !טָאג וצ --- ,תילכת ןייא וצ טעמדיוועג ןייז לָאז

 ,טשינרָאג ךיז רַאפ .טָאג רַאפ ןבעל עצנַאג סָאד !טָאג ןגָאז רענייב עניימ עלַא
 רעביא ןּפעלש ךיז רעדיילק עשירעלטעב רעטנוא ! ןזָאלרַאפ ןוא םירָא ךיז רַאפ
 טרעוו ןוא .םייה ריא טָאה טײקמירָא יד ואוו ,ןייז םיחרוא ןשיוצ ,הנידמ רעד
 'ר יבר ַא יו ,טיונ ןיא ,תוקחד ןיא ןבעל ןעמ לָאז ,טקעלּפטנַא ָאי ןיוש ןעמ

 רעבייוו ענעגייא יד .ןשטנעמ עגילייה יד יוװ ,רעװַאלסערב ןמחנ 'ר ַא יו ,רעב
 טלעג ןייק לָאמניק ,טלעטשעג ןטסניד רַאפ רעטכעט יד ,ןשַאו שעוו טקישעג

 -רַאפ םיחרוא-יתב ןיא ןעמייה ערעייז ,בוטש ןיא ךיז ייב ןגיטכענ טזָאלעג טשינ
 ,רעװָאסַאס בייל-השמ 'ר ַא יו ,טגיניירעג םיחרוא יד ןופ ץומש םעד ,טלדנַאװ
 יד רעדניק עשידיא ןוא ןבוטש עשידיא רעביא ןעגנַאגעגמורַא זיא רעכלעוו

 ..ןשַאוװעג ךעלּפעק
 ןופ .הרות-רפס סלאיחי ןעוועג זיא ןשטנעמ עגילייה יד ןופ ןבעל סָאד

 יבר ןייז ...ןבָאה-וצ-ביל טלעוו ןוא שטנעמ ,טָאג טנרעלעג טָאה רע רעכלעוו

 ,ךלמ 'ר יבר רעד ,רע .רעקסנעזיל ךלמ 'ר יבר רעד ןעוועג זיא תודיסח ןיא
 ענייז רַאפ יו ,ןלעטשרָאפ גידנעטש ךיז לָאז שטנעמ רעד, :טגָאזעג טָאה
 ןייז ןופ ןוא למיה םוצ זיב טייג רעייפ סָאד ,ןוויוא-ךלַאק ַא טנערב ןגיוא
 רעייפ ןיא ךיז טספרַאו ןוא רוטַאנ ןייד וטסכערבעצ ןגעוו-סנעמָאנ ןגילייה
 *..טָאג רַאפ רעייפ גילייה ןייא --- ןייז ןבעל ןייד לָאז ױזַא .ןיײרַא

 .םייל-השמ 'ר .יבר רעװָאסַאס רעד ןעוועג רעבָא זיא לַאעדיא סלאיחי

 לרעיוּפ ַא רַאפ ךיז טָאה רע סָאװ ,טימרעד תוצח טכירעגּפָא טָאה סָאװ ,דיא רעד
 הנמלַא רעמירָא ןַא ייב ןוא ץלָאה טקַאהעגנָא ,דלַאװ ןיא ןעגנַאגעג ,טלעטשרַאפ
 ,ןגיוונייא דניק ַא ןעגנַאגעג רע זיא ירדנ-לכ וצ ןוא .ןוויוא םעד טצייהעגנייא
 -מורַא ןבוטש עשידיא ןיא .ןענייו טזָאלעגרעביא סע טָאה רעטומ יד סָאװ
 טָאה ,יבר רעװָאסַאס רעד ,רע .ןשַאװעג ךעלּפעק יד רעדניק ןוא ןעגנַאגעג

 טייג רע -- סנטשרע :בנג ַא ןופ טנרעלעג ךיא ןבָאה ןכַאז יירד; :טגָאזעג
 ליטש רעד ןיא טעברַא ןייז טוט רע -- סנטייווצ ;דחּפ ןיא םורַא גידנעטש
 ךיז טָאה רע סָאװ ,סָאד ןוא -- סנטירד ;טשינ טעז רענייק ןעוו ,טכַאנייב
 "..טשינרָאג רַאפ ּפָא רע טיג ,שפנ-תריסמ טימ טפַאשעגנייא

 ..ןבעל ןייז ןריפ ןביוהעגנָא לאיחי טָאה ךָאנ םיללכ יד ךָאנ
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 עמשטערק רעד ףיוא לַאפרעביא רעד

 רעד .תבש ףיוא רעווש ןוא בייוו םוצ ןעמוקמיײהַא לאיחי געלפ גָאטיירפ

 ,רענרעל-ליואוו רעד ,םעדייא רעד ןעוו ,טַאהעג םעט רעדנַא ןַא רָאג טָאה תבש

 טָאה סע ...רענעטיהעגּפָא ,ןרָאװעג רעמורפ זיא ןעמ .ןעוועג םייהרעדניא זיא

 טניואווַאב טָאה לרָאּפ עגנוי סָאד סָאװ ,לרעקלַא סָאד םיא ףיוא טרַאװעג ןיוש

 ,ןטעב ענרעצליה ייווצ ,טמיורעגפיוא גיטכיצ ןעוועג זיא ָאד .רעווש םייב

 טָאה עכלעוו ,קנַאב-ףָאלש ַא ;לגנַאהרָאפ ַא ךרוד טדײשעגּפָא ןוא טלעטשרַאפ

 ..גיוו ַא רַאפ ךיוא ,ןפלעה טעװ טָאג ןעוו ,טפנוקוצ רעד ןיא ןעניד טנָאקעג

 וצ טכיל לבייוו ןגנוי ןרַאפ ,ךעלרעטכייל ענעשעמ ייווצ ; ךעלקנעב ןוא שיט

 ךיז טָאה רע סָאװ ,םירפס .םירפס לקנעש ןייז -- רקיע רעד ןוא ,ןשטנעב

 ןפַאשעגנייא ןיוש ךיז טָאה רע סָאװ ,םירפס ןוא ,טכַארבעגטימ םייה רעד ןופ

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןדנ ןופ לייט ַא ןעוועג ןענייז םירפס יד .רעווש םייב ,ָאד

 ןעוו ,טָאטש רעד ןופ טימ-טגנערב רעווש רעד .םיאנת יד ןיא ןבירשעגנייא

 .רפס ַא הנתמ ַא לָאמ ןדעי ,ןעלדנַאהניײיא ןפנָארב םעד ןיהַא טרָאפ רע

 םעד טימ ,לבייוו עלָאמש עגנוי סָאד זַא ,טביולגעג סע טלָאװ רעװ ןוא

 סטרעלקרַאפ ַא סױרַא טנייש סָאװ ,םינּפ ןסַאלב-לקנוט םעד טימ ,טינש ןשרוחב

 -- .עקּפוק רעטקורעגּפָארַא ןרעיוא יד רעביא זיב ,רערעוװש רעד רעטנוא ןופ

 רָאּפ ַא ןרעטיצ עקּפוק רעד ןיא ? לזייר עדליוו ,עטכייל עגילָאמַא יד סָאד זיא

 טקעטשעגניײרַא ,רענייטש עטפַאהלפייווצ רָאּפ ַא טימ טצעזַאב ,ּפעק-עקליּפש

 רעד ןיא .ןענרעל ןופ םייהַא תבש ףיוא ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןַאמ םעד דובכל
 -דנָאלב סעּפָאנס ריפַא ךיז ןסייר קיּפעשט סעמַאמ רעד רעטנוא ןעוו ,טייצ

 יו ,טלָאגעגּפָא עקּפוק רעד רעטנוא ּפָאק סרעטכַאט ריא זיא ,רָאה עכעלטיור

 ןעז יצ טשינ רעמ זיא ּפָאק ןטלזיירקעג סלזייר ןופ לרעה ןייק .סּפעש ַא ייב

 טייטש יז ןעוו ,ןַאטּפַאק ןטיור סעמַאמ רעד ןופ תעב .ןייש רעגיטכיל רעד ףיוא
 זיב זלַאה רעסייוו רעד ךיז טזייוװַאב ,עמשטערק רעד ןיא שיט םעד רעטניה
 ףױרַא דיילק טסנרע-רעווש ,ץרַאװש סרעטכָאט רעד זיא ,ןיירַא טסורכ רעד ןיא

 בייוו סָאד רָאנ ךָאד זיא עמַאמ יד םירָאװ .טלּפענקרַאפ עבמָאג רעד וצ זיב
 ךָאד טָאה רעטכָאט יד רעבָא ,עילָאּפָאט ןופ רַאדנערַא םעד ףלָאװ-המלש ןופ

 .ןַאמ ַא רַאפ דיסח ַא ןיוש
 ךיז וצ יװ ריא וצ רעגנערטש זיא ,ּפָא רעמ רעטכָאט יד עמַאמ יד טיה
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 יד יז טלעטשרַאפ ,םיצירּפ עגנוי ךיז ןזייוװַאב עמשטערק רעד ןיא ןעוו .ןיילַא
 ,לזיירא :םורַא-ןטניה ריא וצ םורב ַא טיג ןוא ץריש ןטיירב ריא טימ עמַאמ
 וצ ךערפ טרעװ יוג רערוכיש ַא ןעוו רעדָא *!לרעקלַא ןיא ףיול ַא רָאנ ביג

 רעטכָאט ריא רַאפ לעטש ַא ךיז טיג ןוא עמַאמ יד טמענ ,לבייוו ןגנוי םעד
 ? ךיא ןופ וטסליוװ סָאװק :עלעיױג סָאד טגערפ ןוא טסורב דעטיירב ריא טימ
 *! ללעבערשז גנוי ַא ךָאנ זיא סָאד רעבָא ,ענעדיא ַא ןיב ךיא ,דער רימ טימ
 זיא סע ואוו .רעטכָאט רעד ןופ עלעיוג ערוכיש סָאד ּפָא-ּפוטש ַא טיג יז ןוא

 ,ףרַאד ןעמ ןעוו .רעטכָאט רעד רַאפ רעירפ עמַאמ יד ךיז טלעטש ,הנכס ַא
 ןגעג ךיז ןָאק יז --- ,עמַאמ יד טייג ,ןענידַאב לרעקלַא ןיא ןיילַא םיצירּפ ,לשמל
 ןרעוו טיהעגּפָא זומ יז :לבייו עגנוי סָאד זיא שרעדנַא .ןבעג-הצע ןַא יז
 סעּפע ךָאד זיא יז .ןרעוװ טיהעגּפָא זומ יז : לבייוו שידיסח ַא סעּפע ךָאד זיא יז

 ..טרָאד עקרעקנעש ןייק טשינ ,לבייוו סדיסח ַא

 יד עמַאמ יד טזָאל ,םייהרעדניא ןַאמ רעד זיא טנייה ,גָאטיײרּפ זיא טנייה
 ןעמ טמוק ךָאװ עצנַאג ַא .קנעש ןופ לעװש יד רעבירַא טשינ רעטכָאט
 ןעוו .ןײרַא ליומ ןיא ןעמ טּפַאכ סָאד ,ךיז טכַאמ סע סָאװ ;יהּפ-יהש טימ ּפָא
 ,טייהרעגידנעייטש טסע ןעמ ,שיט םוצ טשינ ןעמ טקעד ,ָאטשינ זיא לאיחי
 עצנַאג ַא רַאפ תבש ןעמ טסע רַאפרעד .ןשטנעב ןָא ,הכרב ַא ןָא ,ןשַאװעגמוא
 עגידתבש יד ןָא-טיירג ,ךיק רעד ייב לבייו עגנוי סָאד ןיוש טייטש .,ךָאװ
 עטסָאבעלַאב ַא לבייוו סָאד זיא הנותח רעד ךָאנ רָאי ףניפ יד ךרוד .םילכאמ
 ןוא רעפעפ טימ עסיז יד ייס -- ,ןכָאק שיפ טוג ךיז טנרעלעגסיוא ,ןרָאװעג
 ףיוא ךעקעל םענעבירעג ןוא סעקנישזָאר טימ ערעיוז יד ייס ,תבש ףיוא רעקוצ

 -רשכ ,גייט ןופ ןעמענ-הלח ןופ םיניד יד ןיא טיהעגּפָא זיא יז .תודועס-שלש
 טולב ןּפָארט ןייא ןייק לָאז סע זַא ,שיילפ סָאד ןצלַאזסיוא טוג ןוא תופוע ןכַאמ
 ! ןסיוו זומ ענעדיא ַא סָאװ ,םיניד יד ןופ ךָאנ טדער רעוו ןוא .ןביילברַאפ טשינ

 יז ?טייקמורפ ַאזַא ריא וצ ךיז טמענ סע ןענַאװנופ ,טשינ סייוו ךיא --
 ןגעמ םינבר .סרעמשטערק ַא טשינ ,רעטכָאט ַא סבד ַא ןייז טנָאקעג טָאה
 טימ עמַאמ יד ךיז טמיר -- !סָאד זיא טיהעגּפָא ױזַא ,ןסע טנעה עריא ןופ

 -דלַאװ רעד טימ ןיהַא טמוק יז ןעוו ,רחוס-דלַאװ םייב רעבייוו יד רַאפ ןעלזייר

 ...ןצונַאב וצ ךיז הוקמ
 תבש םעד ןעגנערבניירַא ןטימ ןעמונרַאפ זיא ךיק רעד ןיא לבייוו סָאד

 טקעדעגוצ זיא דרע יד ,טסערפ יד טלעטשעג ןיוש ךיז ןבָאה סע .בוטש ןיא
 יו גידיינש ןוא טלַאק ,ןקורט זיא טפול יד ,קעד-יינש רענעריורפעג ַא טימ
 ךיז ןבָאה ,עמשטערק רעד ןיא ןגיטכענ סָאװ ,םיחרוא יד .זָאלג גידנצירּפש
 יז --- ,קילעקעיּפ ןפיוא ףױרַא ךיז ןּפַאכ סָאװ ,יד .ןקעדוצוצ סָאװ טימ טשינ
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 ָאטשינ זיא ךָאוװ עצנַאג ַא ? ערעדנַא יד ,ךעבענ ,רעבָא ,ןעוט סָאװ .םירַאװ זיא
 וצ ,ךַאז עטשרע יד ,תבש ףיוא רעבָא ;ןקוקמוא ייז ףיוא ךיז לָאז סע רעוו
 ,שרדמה-תיב-דלַאװ ןופ םייהַא טמוק רע ןעוו ,גָאטיײרפ ךיז טמענ לאיחי סָאװ

 ןטיירּפשוצסיױא ,סױרַא-עלָאדָאטס רעד ןופ יורטש ךעלטניב ןגָארט וצ -- זיא
 ןשטנעמ-זיוה יד .קילעקעיּפ םעד רעטניה םיחרוא יד רַאפ רעגעלעג םירַאװ ַא

 ריא יו טעזרעד שיטיקנעש ןרעטניה ןופ רעגיווש יד .טשינ סָאד טלעפעג
 שמשטערק רעד ןיא עלָאדָאטס ןופ יורטש ךעלטניב יד ןיילַא טּפעלש םעדייא

 רעטצניפ ןוא ץרַאװש ריא סע טכַאמ ,קילעקעיּפ ןרַאפ ץלָאה טקַאהעצ ,ןײרַא
 .םינּפ סָאד

 יורטש לָאז סָאװ ,רערעדנַא ןייק ָאטשינ ןיוש זיא סע !קוק ַא רָאנ ביג --
 ! עגיוװדַאי ? וד רָאנ ,ןבייהרעטנוא קילעקעיּפ םעד ,ןגָארטנײרַא םיחרוא יד רַאפ

 ? עלַא ייז ןענייז ואוו ! ןַאפעטס

 ןענייז .הוצמ ןייז זיא סָאד -- ,ןרעדנַא ןייק וצ טשינ טזָאל לאיחי רעבָא
 ,ןיײרַא בוטש ןייד ןיא טמוק ךלמ-ןב רעד ןעוו ? םיכלמ-ינב ןייק ןדיא טשינ ןעד

 ...? ןענידַאב וצ ןיילַא םיא דובכ ןייק טשינ ןעד זיא

 ,לאיחי טגָאז --- ! םיחרוא ןייז-וצ-שמשמ ןיילַא הוצמ עסיורג ַא זיא סע --

 סיורג עקרעמשטערק יד טָאה טייקמורפ סלאיחי רַאפ ןוא הוצמ ַא רַאפ

 רַאפ טניפעג רע סָאװ ,ץלַא ןָאט ןלאיחי טזָאל ןוא ןיוש יז טגייווש .ץרא-ךרד
 ,גיטיונ

 ןשרעה סָאװ ,ןטניוװ-יינש יד ןוא טלעק רעסיורג רעד בילוצ ,רעבָא ,טנייה
 ,שפנ-תמגע סיורג ןופרעד טָאה לאיחי .ָאטשינ םיחרוא ןייק ןענייז ,ןסיורדניא

 ךיז טלַאה עמשטערק רעד ןופ םעדיוב ןפיוא זַא ,ריואוועג רעבָא רע טרעוו

 ףרָאד ןיא טּפעלשרעד ךיז םיוק .ןעמוקעגנָא ןטכענ .דיא רעקנַארק ַא ףיוא

 םיא טניפעג לאיחי .טלעק רעד ןופ סיפ יד ,ךעבענ ,ךיז ןריױרפעגּפָא .ןײרַא
 ןעמ ,יורטש לטניב ַא ףיוא טגיל סעטַאמש לקעּפ ַא :בצמ ןכעלקערש ַא ןיא
 טָאה ןעמ סָאװ ,ץכעקעג לּפעט ןטימ טיורב סָאד .סױרַא טשינ ףוג ןייק טעז

 טשינ ןעוו .טרירעגנָא טשינ ןטכענ ןופ ךָאנ טייטש ,טלעטשעגקעװַא םיא רַאפ
 ַא טגיל סע זַא ,טניימעג ןעמ טלָאװ ,סעטַאמש יד רעטנוא ןופ ןצכערק סָאד

 : םיא טקעוו לאיחי .סערדלָאק לטניב

 ןעמוקּפָארַא ןוא ןָאטנָא ךיז ריא טעוװו רשפא ? דיא 'ר ,ךייא זיא סָאװ --
 .ןרעו רעסעב ךייא טעו תבש דובכל ? שודיק וצ

 -- .רעדיילק עטליופרַאפ יד ןופ סױרַא-טקוק בייל ץרַאװש ןרעדעל ַא
 ,טשינרָאג ןיוש ןגָאז סָאװ ,ןגיוא עמוטש טימ
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 דמעה סָאד ;בייל ןפיוא טשינ דמעה ןייק -- ,דיא םעד ןָא טקוק לאיחי
 !רעגניפ ענעריורפעגנָא יד רַאפ סעטַאמש ףיוא ןסירעצ זיא

 ,ןגירשעג-טלַאװעג ! ךעבענ ,טנעז ריא ךוליה ַא רַאפ סָאװ ןיא ,ייוו-יוא ---
 !ןיילַא ןדיא ַא ױזַא ןעמ טזָאל יו

 : בייוו םייב ןטנוא ןיוש גנורּפש ןייא טימ זיא לאיחי

 ןָאטרעביא ליו ךיא ;לרעצנעּפש ַא טימ דמעה ַא רימ ביג ,לזייר ---
 | ! תבש דובכל

 ןופ ןגיוא עסיורג עריא טימ ןָא םיא טקוק ןוא שיפ יד ייב לזייר טייטש

 גידנעלפייוצ ַא טבעוװש ןּפיל עגנוי עריא רעביא .םינּפ ןטמַאלפעצ ריא
 : עלעכיימש

 הוקמ ןיא טסיב וד ןעוו ,ןָאטעגרעביא ןיוש ךָאד וטסָאה דמעה ַא --
 ! ןעוועג

 .לאיחי טגָאז -- ,דיא ןעמירָא ןַא רַאפ סע ףרַאד ךיא --
 יז טעװ ,ןרעוו-ריואוועג טעװ עמַאמ יד זַא ,ארומ בָאה ךיא ,ייוו-יוא --

 יד סָאװ ,טלייטעצ רעדמעה ענייד עלַא ןיוש ךָאד טסָאה .ןעיירש רימ ףיוא
 ! חסּפ ףיוא טכַאמעג ריד טָאה עמַאמ

 -רעביא ןיוש יז טָאה רע .העד ןייא ןיא םיא טימ ןיוש זיא יז רעבָא
 ,לרעצנעּפש ַא טימ דמעה ַא סיוא עדייב ייז ןכוז .רעגייטש ןייז ףיוא טכַאמעג
 לאיחי ,סױרַא ןטסַאק ןופ ןזיוה עגידבוט-םוי יד ןפלָאװ-המלש ןופ ןענעבנג
 םירָאװ עלעפעש  ַא ןָא-טסיג בייוו סָאד ,טַאלַאכ-רעמוז םענעסּפיר ןייז טמענ
 .ןגָארטפױרַא םעדיוב ןפיוא רעסַאװ לפעש סָאד םיא טפלעה ןוא רעסַאװ

 ןופ ץומש סָאד דיא ןקנַארק םעד טשַאװ ןוא םעדיוב ןפיוא לאיחי טייטש
 -ּפָא יד םיא טרימשַאב ,לרעצנעּפש ןטימ דמעה עשירפ סָאד ןָא םיא טוט ,בייל
 -עג רַאפ עמשטערק ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,בלַאז ַא טימ רעגניפ ענעריורפעג
 סיוא-טוט ,טנווייל קיטש ַא טימ סיפ יד םורַא םיא טלקיוו ,ןרעיוא ענעריורפ
 ךָאד טעוװ םיא .סעשטינָא יד ףיוא דיא ןטימ ךיז טשיוט ןוא ןקָאז עסייוו ענייז
 תבש ןזָאל טשינ םיִא ךָאד טעװ יז ,ןבעג ןזומ ןקָאז עיינ רָאּפ ַא רעגיווש יד

 ןָאטנָא טשינ לוויטש יד ,ךעבענ ,רעבָא ןָאק דיא רעד .ןײגמורַא סעשטינָא ןיא

 ןיילַא .קעװַא ךיוא ןשטַאל ענייז םיא רע טיג .רעגניפ ענעריורפעג יד בילוצ
 ןייז ןדיא םעד ןָא-טוט .לוויטש עטלַא רָאּפ ַא סרעווש ןיא ןיײרַא רע טכירק
 ןזייװַאב וצ ןעמעש ןפרַאד טשינ ךיז לָאז דיא ךעד זַא ,לטַאלַאכ ןספיר גידרעמוז
 לרעיוּפ סָאד ןָא-טפערט ןוא ּפָארַא טייג רע .סעטַאמש ענעסירעצ ענייז ןיא ךיז
 ןדיא םעד ןגָארטּפָארַא ןפלעה םיא לָאז רע זַא ,םיא רע טעב .שואעדַאט:םירָא
 ןטצייהעגנָא ןפיוא םיא ןצעז ,ןײרַא עמשטערק ןיא סיפ ענעריורפעג יד טימ
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 -נָא טכיל-תבש יד טעװ ןעמ זיב ,ןעמירַאװנָא ךיז לָאז רע ,ףױרַא קילעקעיּפ
 .שיט ןגידתבש םייב ןציז לָאז רע ידכ ,ןכַאמ-שודיק ןוא ןדניצ

 -יוא --- ןוא ,רערָאנש ןפיוא דמעה עטצעל סלאיחי רעגיווש יד טעזרעד
 !ןבעגעגקעװַא ךיוא לטַאלַאכ ענעסּפיר עגידרעמוז סָאד ךָאד טָאה רע !ייוו
 : ןַאמ םוצ יז טעשטרָאװ ,ןגיוא יד ןיא ץרַאװש ריא ךָאד טרעוו

 ןעגנערב ןקעטש-לטעב ןפיוא ךימ טעװ םעדייא ןייד ,ףלָאװ-המלש --
 םעד רע טָאה טציא ,אנ .קעוװַא סע רע טיג ,דמעה ַא םיֹא ךַאמ ךיא סָאװ
 ביג ,ייוו-יוא .ןקָאז יד ,ןשטַאל יד ,ןבעגעגּפָא עטָאּפַאק עגידרעמוז יד חרוא
 טשיוטעגרעביא ךָאד ךיז טָאה רע !סיוא-טעז םעדייא ןייד יוו ,קוק ַא רָאנ
 ! רערָאנש ןטימ

 םלוע-לש-ונובר רעד .ןלַאפרַאפ טשינ טרעוו ,חרוא ןַא טיג ןעמ סָאװ --
 ,"רעסַאװ ןרעביא טיורב ןייד קיש; :טייטש סע יװ .םילפכ-ילפכ אלממ זיא
 ,לאיזי טגָאז -- ,םיחרוא ןשיווצ סע לייטעצ :ןעמ טניימ

 -ךמ ?סע טעװעלכַאטרַאפ דע ,יסָאװ !ךַאמעג ןיוש ךימ זָאל ,הכלמ ---
 יװ יִיזַא טקנוּפ ,םעדייא ןייד זיא רע !טוט רע סָאװ ךָאד רע טסייוו םתסה
 זיא רע -- .בייו םוצ תחנ םענעפָא ןַא טימ ףלָאװ-המלש טגָאז -- !רעניימ
 .רעגילייה ַא

 רע ןָאק שורּפ ןייק ןוא ,רוהטו-שודק ןייק טשינ זיא ,לאיחי ,רע ,ןיינ
 ,ןָאט ןָאק רע סָאװ ,ץלַא ...הואת יד ןכערבעצ טשינ ןָאק רע .ןייז טשינ ךיוא
 ,ןפַאשַאב טָאה טָאג סָאװ ,ץילַא ,הנוכ רעטוג רעד ךרוד ןגינייר וצ הואת יד זיא
 םיא לָאז ןעמ ידכ ,ןפַאשַאב סע טָאה רע ןוא ,ןפַאשעג ןטוג םוצ רע טָאה
 .ןקָארשעגּפָא טשינ ןלאיחי טָאה היברו-הירּפ ןופ הוצמ יד ךיוא .ןעניד טימרעד
 ,דסח ןוא עביל ןופ דָאנג רעסיורג רעד בילוצ ,ריא טימ טיירפעג ךיז טָאה רע
 תועינצ ןופ ןח ןרעייט םעד ןוא ,הוצמ רעד ןיא ןָאטעגנײרַא טָאה טָאג סָאװ
 טָאה רעמָאט ןוא ...הוצמ רעד ןיא ןָאטעגנײרַא טָאה רע סָאװ ,טייקנייר ןוא
 רעדניק ידכ ,ןגעוו-הוצמ רעד ןופ זיולב הנוכ יד ןייז-ןווכמ טנָאקעג טשינ רע
 רעד יוװ ,גָאטיײװ ןוא רעצ ייברעד ןריּפש וצ רָאנ ןײלַא ךיז רַאפ ןוא ,ןבָאה וצ
 םוצ טשינ ךיוא ךיז רע טָאה ,טנרעל רעקסנעזיל ךלמ 'ר תודיסח ןיא יבר
 רָאנ זיא רע ;רעגילייה ןייק טשינ ,קידצ ןייק טשינ זיא רע .ןעמונעג ץרַאה
 םורָא םיניד טימ טזָאלעג ןענעגינַאב ךיז טָאה רע .דיא רעטושּפ ,רעטסָארּפ ַא
 ןגירעביא םעלַא ןופ .הוצמ ַא וצ יז ןביוהרעד ןוא ןרשכ עכלעוו ,האנה רעד
 רעווש ןייק ךיז טכַאמעג טשינ ןוא ןעמוקעג זיא סע יװ ױזַא ןעמונעג רע טָאה
 .רעבירעד ץרַאה

 עלעפעש סָאד ןעמונעגנָא ןעמַאזוצ םיא טימ טָאה לזייר סָאװ ,םעד ךרוד
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 -רַאפ רע טָאה ,ןעמַאזצ םעדיוב ןפיוא סע ןגָארטעגפױרַא ,רעסַאװ םירַאװ
 ןעוועג טשינ ןפוא-םושב יז טלָאװ טשינַא .םיא וצ רשכ זיא יז זַא ,ןענַאטש
 ןצימיא ןפורעגנײרַא ןעוועג טלָאװ ןוא עלעפעש סָאד םיא טימ ןעמונעגנָא
 .ןַאמ םוצ ןרירוצ טשינ ךיז לָאז יז ידכ ,ריא רַאפ ןָאט סע-לָאז רע זַא ,שרעדנַא

 סָאװ ,האנה רעד טימ יא ,הוצמ רעד טימ יא טיירפעג עקַאט ךיז טָאה רע
 טימ לופ ןסָאגעגנָא ,ץרַאה ַא טימ ןוא .הוצמ רעד ךרוד רָאפ םיא טייטש סע
 הכלמ-תבש יד טכַאנרַאפ גָאטײרפ םעד טלעטשעגקעוַא ךיז רע טָאה ,דיירפ
 ...ןייז וצ םינּפ-לבקמ

 לָאמַא-סָאװ ,ןטייויינש יד רעביא ןקעלפ עטעלָאיפ ןכירק ןסיורדניא
 סנטָאש ןפרַאו רעמייב יד ןופ ןגייווצ עטעקַאנ עזיולב יד .רעלעקנוט טרעוו
 ,גינייוועניא .ןייא טכיל-גָאט ןטשער עטצעל יד ןעגנילש ןוא ןכירק ,ךיז םורַא
 זיא שיט רעד .ןדנוצעגנָא טכיל-תבש עלַא ןיוש ןענייז ,לרעקלַא-תבש ןיא
 לכעלעווצ-הלח םעד רעטנוא ןופ ןקעמש עכלעוו ,תולח עשירפ טימ טיירגעג
 -תבש ערעייז טימ ,שיט םייב טכיל יד םורַא ןציז רעבייו יד .ריפַא
 סָאװ ,לקנעש-םירפס םייב ןעייטש ןענױשרַאּפסנַאמ יד .,טריצַאב ןביוה עגיד

 -רַאפ זיא לאיחי .תבש םעד לבקמ ןענייז ןוא ,לתכורּפ ןטימ ןעגנַאהרַאפ זיא
 -תבש יד ,עגיװדַאי עטיירב יד טמוק לָאמַאטימ .םירישה-ריש םעד ןיא טפיט
 גידעבעל-טשינ ,טיוט-טשינ ןפיולוצניירַא ,עמשטערק ןיא טייטש סָאװ ,עיוג
 : םעטָא ןָא ,םינּפ גישיילפ-טיור ,ןפָאלעגנָא-טולב ַא טימ ,קערש ןופ

 ..."רעדימרַאה, סיורג ןכַאמ ...ןעמוקעגנָא ןטיירוצ ןענייז סעשטינַאּפ ---
 | יי ןסע ןליוו ייז

 יד טגָאז -- ןסע וצ ייז ביג ןוא רעמיצ-טסַאג םענייש ןיא ייז ריפ ---
 .עטסָאבעלַאב

 ןיא .םיצירּפ עגנוי יד ,ןיײלַא ָאד ןיוש ייז ןענייז ,ןעװ-סָאװ רעדייא רָאנ
 טנּפָאװַאב ,טיוק ןיא ןצנַאגניא טצירּפשַאב ,לוויטש עטגיטָאלבעגניײא עסיורג
 -תבש ןופ ריט רעד ןיא ןעייטש ,טנַאה רעד ןיא ןסקיב עסיורג ייווצ טימ
 .ןגיוא עגיצנַאלג טימ ,ףלעוו עגירעגנוה ייווצ יוװ ,םיצירּפ עגנוי ייווצ לביטש
 ייז ןעיירש ,שיפ יד ןוא ןפנָארב םעד טימ ,שיט ןטקעדעג-ןייש םעד ןעזרעד
 ; דיירפ טימ סיוא

 | ! טכוז ןעמ סָאװ ,עקַאט זיא סָאד --
 סענַאּפ יד רַאפ ,בוטש-תבש סרַאדנערַא םעד זיא סָאד ,סענַאּפ עניימ ---

 לעוו ךיא ,רימ טימ ןייז טוג ױזַא ןרעה יד ןלָאז .רדח רעדנוזַאב ַא רימ ןבָאה
 זיא סע ,טניזעג-זיוה סשזַאשטכַאּפ ןרַאפ זיא סָאד .ןריוורעס ןייש ןזָאל ייז
 ,גנוטרַאװפיוא ענייש ריא טכַאמ ןוא עטסָאבעלַאב יד טגָאז -- !טנייה תבש



 984 דריט םיליהת רעד

 ,רָאנ ןָאק ןיײלַא יז יו ױזַא ,סקינק םענייש םעד טימ ,ןרעה יד רַאפ גיײנרַאפ ַא
 םעד ריא ןלָאז ייז זַא ,ןענערָאצרעד וצ טשינ ,ןעמענוצנייא סענַאּפ יד ידכ
 .ןרעטשעצ טשינ תבש

 זיא שיט-תבש סנדיא םעד .ןירַא םינּפ ןיא ריא ןכַאל םיצירּפ יד רעבָא
 עשידיא יד --- ,טכוזעג ןבָאה ייז סָאװ ,עקַאט זיא סָאד ןוא ,ייז רַאפ טוג גונעג

 .תולח עשירפ ןוא שיפ
 ,ןָא-ןלעטש רעבייוו יד סָאװ ,*עקװאוסַאבַאש; עשידיא וטסָאה ָאד ,ַאנ --

 סָאװ ,עקפַארַאק רעד ףיוא ןָא רענייא טזייוו --- ...ןקרַאטש וצ רענעמ יד ידכ

 .שיט ןפיוא טייטש

 ןָא עקרעקנעש יד ּפָא ןיוש ייז ןּפוטש ,םורַא ךיז טקוק ןעמ רעדייא ןוא
 ,שיט-תבש ןטשטנעבעג םוצ לוויטש עטגיטָאלברַאפ יד טימ ךיז ןצעז ,טייז ַא
 ,קעװַא לכעלעווצ-הלח סָאד ןפרַאװ ןוא סרעכעב-שודיק יד ןיא ןפנָארב ךיז ןסיג
 טימ ,ייז ןופ רענייא ןוא .בייל גידעבעל ַא יװ ,ןעייווצ ףיוא הלח יד ןסיירעצ
 ,ןטייווצ םוצ טגָאז ,ןגיוא עכערפ עטַאװעסובָאל ןוא לזענ טלענשעגפיוא ץרוק ַא
 :דרעבנקנַאב ענעריושרַאפ ןוא טכיזעג לקנוט-גנַאל ,גירעיורט ַא טימ

 עניילק ןופ טולב םעד טימ זיא סָאװ ,הלח עשידיא וטסָאה ָאד ,ַאנ --

 !שיפ יד רעהַא רָאנ ביג ,עקוואודישז ,יעה .ןטָאנקעג רעדניק-ןטסירק
 ןיא טייטש יז) ּפָא דלַאב טשינ יײז טרעפטנע עקרעקנעש יד ןעוו ןוא

 טימ ,ןריולרַאפ ,לעק רעטקיטשרַאפ ַא טימ ,טרונשרַאפ ליומ סָאד ,גָאטייװ
 יד טימ ןטָארטעג ױזַא טרעו תבש ריא סָאװ ,םעד בילוצ טנעה עטגיילרַאפ
 טימ ּפַאלק ַא לזענ ןטלענשעגפיורַא ןצרוק םעד טימ רענייא רעד טיג ,(סיפ

 -יצ ַא שזַא ןביג טכיל-תבש ענעדנוצעגנָא יד זַא ,שיט ןרעביא טורציּפש ןייז
 ,ףיוא-םַאלפ ןגידרעט

 וצ ןרעה עכעלטסירק עילָאּפָאט ןופ ץירּפ רעד ךייא טנרעל ױזַא ,יעה ---
 !רעהַא שיפ יד !טנעז ריא סָאװ ,ןדיא ענעטלָאשרַאפ ? ןענידַאב

 ,טסורב סעקרעקנעש רעד ףיוא סקיב יד ןָא ןיוש טלעטש רע ןוא
 עגידרעטיצ טימ ענעדיא יד טגָארט טּפַאכעג טלַאװעג ןגיטסגנַא ןיא

 .שיט םוצ שיפ רעלעט םעד טנעה

 ןרעה עשיליוּפ יו ןענרעל ,ןדיא ,ךייא ןעמ ףרַאד סקיב רעד טימ --
 ןייא ןיא ךייא טלַאה סָאװ ,ןַאּפ רעטזָאלעגּפָא רעייא יו טשינ ,ןענידַאב וצ
 שטינַאּפ רעד טגָאז -- !טכַאמעג ךייא ןופ סעקַאיליופ טָאה ןוא ןעשטומעלַאב
 .שיפ עשידיא יד גידנסע ,טכיזעג ןגירעיורט ,ןגנַאל םעד טימ

 רעמשטערק רעד .סיוא הרשע-הנומש רעד ןופ ןטערט ןענױשרַאּפסנַאמ יד
 ; ּפָא ייז ייב ךיז טעב
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 םוצ ןייז ייז סע לָאז ,טסולג ץרַאה רעייז ליפיוו ןסע סענַאּפ יד ןלָאז --
 ,ןייגוצנײרַא בוטש רעדנַא ןַא ןיא ,שינעעזנייא ןבָאה ךָאד ןגעמ ייז רָאנ ,טנוזעג
 ןדיא יד ,תבש ןיימ זיא ָאד .סטוג סָאדלַא ןופ ןטיירג ייז רַאט טעװ ןעמ
 | .ָאד ךיז *ןעילדָאמ,

 ,טכיל עגידתבש יד ייב ,שיט ןגידתבש םייב אקוד ייז טלעפעג סע ,ןיינ
 ןעמ !ןגָארטפױרַא שיט ןפיוא לגוק םעד עקרעמשטערק יד לָאז ָאד --

 עשידיא יד ,תוחוכ עשינױשרַאּפסנַאמ יד טקרַאטש לגוק:-תבש רעד ,טגָאז
 ןטימ רעד טכַאל --- ,ץריוועג ןגידפושיכ ןימ ַאזַא ןייא םיא ןיא ןטענק רעכייוו

 .זָאנ רעטלענשעגפיורַא רעד טימ םעד וצ טכיזעג ןגירעיורט

 סָאװ ,ָאד ןייז לָאז ,שיט ןגידתבש םייב ָאד אקוד ןליוו םיעשר יד זַא --
 ףיוא ,בייוו ןטלפייווצרַאפ םעד וצ רַאדנערַא רעד טגָאז -- ?ןכַאמ וטסנָאק

 ךיא לע םעד בילוצ --- .ןייטשרַאפ טשינ ןלָאז םיצירּפ יד ידכ ,ןושל-שידיא
 יז ןלעװ ,ןעקנירטנָא ,ןסענָא ךיז ןלעוו ייז ?ןלעטשנייא ןבעל סָאד ןייג רימ

 רעטעּפש רימ ןלעוװ ...סנױזַא טפערט סע ?ןָאט ןעמ ןָאק סָאװ .ןגיאורַאב ךיז
 !ףיורַא שיילפ סָאד ייז ביג .ןייז-שדקמ תבש םעד

 שיפ עגידתבש יד .םילכאמ עגידתבש יד עקרעמשטערק יד טגנַאלרעד
 קרַאטש זיא .,ןָאךלעטש רעבייוו יד סָאװ ,*עקװאוסַאבַאש, יד ןוא ,טוג ןקעמש

 -ַאש; ךָאנ ןוא שיפ עשידיא ךָאנ .טולב סָאד רעטנוא-טדניצ ןוא גיסייב ןוא

 רעד יו ,טעז ,רעטומ יד ,הכלמ ןוא ...בייוו עשידיא סָאד טקעמש ,"עקוװאוסַאב

 רעד ןגיוא עטַאװעסובָאל ענייז טימ טכעטש זָאנ רעטלענשעגפױרַא רעד טימ
 ןופ ךיז טלגנַאר יז .סרעסעמ ענהפירט טימ יוװ ,ךרוד טסורב עגנוי סרעטכָאט
 -פיוא ןַא יו ןוא .ץענ רעד ןופ שיפ ַא יו ,ןגירקוצסױרַא ךיז ןגיוא ס'נַאּפ םעד
 רעטומ רעד וצ ךיז טרַאש ,ריפַא שיט ןרעטניה ןופ יז טגנירּפש ,ףוע ןקָארשעג
 .ץוש ריא רעטנוא יז טמענ רעטומ יד .וצ

 ! לגיר ןפיוא טוג ךיד ךַאמרַאפ ןוא ןיירַא לרעקלַא ןיא ריד וצ רָאנ ייג --

 ריט רעד ךרוד יז טסיוטש ןוא ,ןײרַא רעיוא ןיא רעטכָאט רעד יז טגָאז --
 ...ןירַא לביטש ריא ןיא

 -ןקַאב ענעטינשעג ןוא טכיזעג ןגנַאל ןגירעיורט םעד טימ רענייא רעד
 -עגפיורַא רעד טימ ןטייוצ םעד ןעקנואוו עגידרדסכ טימ טעשטּפעש דרעב
 : רעטרעוו עשינָאלווייט ןיירַא רעיוא ןיא זָאנ רעטלענש

 ןַא טָאה עקשידיא יד .ןעמענ ליומ םעד ןופ ןסיב םעד טשינ ריד זָאל ---
 םערוטש וד ןוא ,ןטלַאהקירוצ סקיב רעד טימ ָאד ייז לעװ ךיא .טלַאטשעג לדייא

 ! גנוטסעפ יר

 .ןיימ ןטכעלש םעד טרָאװ ןוא קנואוו ןופ עקרעמשטערק יד טייטשרַאפ
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 טלעטש יז *!ייב רימ ייטש ,למיה ןיא עטַאט, :ןייא ריא טלַאפ ץרַאה סָאד
 ןגירעיורט ןטימ רערעדנַא רעד רעבָא .ןצישַאב וצ דניק ריא ריט רעד ייב ךיז

 : סיוא ליצ םוצ סקיב ןייז ןופ רער יד ןיוש טלעטש טכיזעג
 !ןיירַא לקניוו ַא ןיא ,ןדיא --

 ךיז טסייר ,טנוה סהררש םעד רַאפ ארומ ױזַא טָאה סָאװ ,ףלָאװ-המלש
 -כַאּפ ַא רעטנוא ןטלַאהַאב רעגיט ַא .ףיוא רעגיט רעטציירעג ַא יװ טציא

 -מוא ןופ יז ןעװעטַאר ,דובכ סרעטכָאט ןייז ןיא סע טייג ָאד .לעפ סשזַאשט
 םענערָאװעג-דליוװ ַא ןופ עירופ רעד טימ ! סנבעל טנזיוט הרּפכ ַא .טנעה ענייר
 סקיב יד טנעה יד טימ טסייר ןוא םענייא ןופ ןקור ןפיוא ןיוש רע טגיל סקָא

 ; ןטייווצ ןופ
 ! טנעז ריא סָאװ ,רעדרעמ ,םינלזג --
 ,טמוטשרַאפ רע טרעוו ּפָאק ןיא סקיב רעד טימ ּפַאלק ןייא טימ רעבָא
 רעד טימ ןוא -- !ךרַאּפ דיא וד ,ןפרַאו ךיז וטסעוװ םיצירּפ ףיוא --

 ךיא סישרעד טשינַא !ךיא גָאז ,ןײרַא לקניוו ןיא --- :טסורב רעד וצ סקיב
 !טנוה ַא יו ,ךיד

 !ןבעל סָאד ןייא טשינ ריד לעטש ,ףלָאװ-המלש ,טלַאוװעג--
 יירשעג םעד טימ ןוא סקיב רעד ןופ רער רעד טימ דיא רעד טרעוו ױזַא

 ,ןירַא לקניוו ןיא ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ןבירטעג בייוו ןופ
 לקניוו ןיא טציז רעכלעוו ,ןלאיחי וצ טדנעוועג ןענייז ןגיוא סנעמעלַא

 ,ןײלַא

 טימ ןקישּפָארַא למיה ןופ ךאלמ ןייז לָאז סָאװ ,לאיחי ,טָאג ןייד זיא ואוו
 וצ גנוטכינרַאפ ַא ָא"יד-טָא ףיוא ,טנַאה רעד ןיא דרעוװש רעגידרעקַאלּפ רעד
 גנונעפָאה ליפ ױזַא םיא ףיוא טסָאה וד סָאװ ,לאיחי ,טָאג ןייד זיא ואוו ? ןקיש

 -רַאפ ךערפ ,טרעטשעצ טרעװ תבש ןייד יו טסעז וד ? טגיילעג ןוחטב ןוא
 ,ןיֹרַא בוטש ןיא ריד טימ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,םיכאלמ יד ןרעוו ןבירט

 ,ןטָארטעג סיפ יד טימ טרעוװ טייקגילייה ןייד !ייווצ םילָאוװייט --- ייז טָאטשנָא

 רעטיר טימ טרעוװ יז .ןבירטרַאפ שיט ןופ ,טסניד ַא יו ,טרעוװ הכלמ-תבש יד
 ,לאיחי ,טָאג ןייד זיִא ואוו .ןענידַאב תולח יד טימ ןטש םעד זומ ןוא ןסימשעג
 רַאפ ףליה ןעגנערב וצ ןגעווטייר עגידרעייפ ענייז טימ טשינ טלייא סָאװ
 סיפ ערעייז רעטנוא דרע רעד ןופ ליומ סָאד טשינ רע טנפע סָאװרַאפ ? ריד
 זייוַאב ?ןָאטעג ןחרוק טימ לָאמַא סע טָאה רע יװ ,טשינ ייז טגנילשרַאפ ןוא
 ריד וצ שדוקמ זיא סָאװ ,בייוו ןייד ,עז !דלעה רעשידיא ,הרובג ןייד טציא
 טרעוװ ,טייקנייר רעשידיא רעד ךרוד ריד וצ טגילייהעג ,לארשיו השמ תדכ
 סקיב רעד טימ טּפַאלק ןוא עשר רעד טייטש סע .טמערוטשעג ןוא טרעגַאלַאב
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 ,ריא רַאפ ןעמעננָא ךיז לָאז סע רעוו ,ָאטשינ רענייק זיא סע ןוא ,ריט ריא ףיוא
 ! ףליהוצ ריא ןעמוק

 -רַאפ ,בוטש ןופ לקניוו ַא ןיא גיאור טציז ,רובג רעשידיא רעד ,לאיחי
 ןעקניז ןייא ןיא טלַאה ןוא ,טנעה עכיילב יד טימ טלעטשרַאפ ןגיוא יד ,טכַארט
 זיא סע ןעוו .ןבעל ַא ןגעוו טלדנַאהעג טשינ ךיז טָאה סע ןמז-לכ .ךיז ןיא
 תבש ןייז טזָאלעג טשינ ךיז רע טָאה ,שיפ ןוא שיילפ וצ ןעגנַאגעגסיױא רָאנ
 .רעווש רעד טָאה טכער ? שיפ ןוא שיילפ ףיוא תבש רעד ןעד טײטשַאב .ןרעטש

 -שדקמ תבש םעד רימ ןלעוװ ןטשער יד טימ ,ןפיוז ייז ןלָאז ,ןסערפ ייז ןלָאז
 ,לזייה ןייז ןיא קַאמילש ַא יו ,טלעוו רענעגייא ןייז ןיא טרעיומעגנייא .ןייז

 ןָא טייג סע סָאװ ,ךיז טוט ןסיורדניא סָאװ ,ןעז טלָאװעג טשינרָאג רע טָאה
 ,דיל עגידתבש סָאד ןערב ןסיורג ןיא רעטייוו רע טָאה ןעגנוזעג .םיא םורַא
 וצ רָאנ ,בייוו שידרע ןייק וצ טשינ -- ,ןעגנוזעג טָאה המלש ךלמ רעד סָאװ
 רעד לייו ,ןערב רעמ טימ ,קשח רעמ טימ טציא ,ןיילַא טייקכעלטעג רעד
 ,טקעטשרַאפ תבש ןטסגינייוועניא ןייז ןיא ךיז רע טָאה ,םיא םורַא טצנַאט ןטש
 ,טלעוו-ןסיורד רעד ןופ תועשר רעד רַאפ ךיז ןטלַאהַאב ,טכַאמדַאפ

 ןוא ,טּפַאלקעג ריט סלזייר ףיוא סקיב ןייז טימ רעבָא טָאה יוג רעד ןעוו

 ריא וצ ןוא ,ןענעפעפיוא טשינ יז לָאז יוג רעד זַא ,סיורג ןעוועג זיא הנכס יד
 יז טכַאמ בוטש ןייא ןיא ןדמערפ םעד טימ ךיז ןעניפעג עזיולב סָאד --- ,ןיײרַא
 ןייז-ילכ ענייז וצ ,סױרַא תבש ןופ רע זיא לָאמסנעד -- ,םיא וצ אמט ןיוש

 םיבוט-םימי ןוא םיתבש עלַא ןרעוו טייקנייר רעד רַאפ םירָאװ .,ןעמונעג ךיז
 ..ןבעל סנשטנעמ ַא רַאפ יו ױזַא טקנוּפ זיא סע ,ןסירעצ סבעװניּפש יו

 ןיא רעדָא ןטלַאק ןיא טשינ ןעײטשַאב דלעה ןשידיא ןופ ןייז-ילכ יד

 תוחילש ןייז םיא רַאפ ןעמוק ןלָאז סָאװ ,טנעה טָאג ןעד ןלעפ !ןזייא ןעמירַאוו

 סנעמעלַא ןעוו ןוא .םיליהת רעד זיא ןלאיחי ןופ ןייז-ילכ יד ? ןריפוצסיוא
 טוט ןוא למיה םוצ טנעה יד ףיוא רע טביוה ,םיא וצ טדנעװעג ןענייז ןגיוא
 ;יירשעג סיורג ַא

 רעד וצ זיב ןעמוקעג ןיוש זיא רעסַאװ סָאד םירָאװ ,טָאג ,רימ ףלעה --
 ! המשנ

 :ךָאנ םיא ייז ןעיירש ,לוק ךיוה ַא טימ ןפור םיא ןרעה ןדיא יד יװ ןוא

 רעד וצ זיב ןעמוקעג ןיוש זיא רעסַאװ סָאד םירָאװ ,טָאג רימ ףלעה --
 ! המשנ

 טגנַאל יד טימ רעד .ןעיירשעג סנדיא יד ןופ ןקָארשרעד ןרעוו סענַאּפ יד
 ןייז ןיא ,ןַאמרעגנוי רעשידיא רעכיילב רעד יװ גנַאל ןיוש טעז דרעבנקַאב
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 ןקוק םיא ףיוא ןוא ,לקניוו ַא ןיא טציז ,למיירטש ןטימ עטָאּפַאק רענעסעלטַא
 ,ףליה ייז ןטרַאװרעד םיא ןופ ןוא ,עלַא ייז

 ,סיוועג ,עקשידיא רענייש רעד ןופ ןַאמ רעד ,ןיבַאר רעייז ןייז זומ סָאד ---
 : םיא וצ טגָאז ןוא סקיב יד ןָא םיא ףיוא רע טלעטש .ךיז רע טכַארט --

 סָאד ריד ךיא לעװ ,ךרַאּפ לדיא ,ןליטשנייא טשינ ךיז טסעוו וד ביוא ---
 ! ןּפָאטשרַאפ ליוק ַא טימ ליומ

 רע טפור ,םורפ ךיז גידנעלקָאש ןוא ,דייר ענייז טשינ ןרַא ןלאיחי רעבָא
 :יירשעג גידנטעב ַא טימ

 ! תומחלמ עניימ וד ריפ ,גירק ןיימ ,טָאג ,גירק --
 :יירשעג סיורג טימ םיא ךָאנ ןדיא יד ןוא
 ! תומחלמ עניימ וד ריפ ,גירק ןיימ ,טָאג ,גירק --
 .טשינ ףרָאד סָאד ןלָאז ןעיירשעג סנדיא יד זַא ,סענַאּפ יד ארומ ןבָאה סע

 -- סקיב ןייז ,ןדָאלעג סטכעלש טימ זיא ץרַאה סצירּפ םעד .ןפורנעמַאזוצ
 ןיא סקיב יד -- !עז ןוא רעה ןוא .,טָאג רעבָא טריפ טנַאה יד .רעייפ טימ
 טָאה ,ליצ םעד טלעפרַאפ טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה סָאװ ,קנעלעג ןטינעג םעד

 רעטכײל-טנַאװ םענעכעלב ַא ןיא טכיל ַא טייקטגערעגפיוא רַאפ לָאמסָאד
 ,למיירטש סלאיחי ןופ רָאה יד ןָאטעג-ץיר ַא טכייל רָאנ ןוא ןשָאלעגסיוא

 "עג רעד גנורעדנואוורַאפ רעטגערעגפיוא ןוא ליומ םענעפָא טימ טייטש |

 רעד טשינ ךיז טָאה .טלעפרַאפ טָאה סקיב ןייז .טפַאגרַאפ ץירּפ רעטצייר
 ? טצעזַאב ןדיא םעד ןיא לָאמַא לווייט

 ףיוא רער יד ץירּפ רעד ןָא-טלעטש ,סעכ ןוא קערש ןשיווצ ןפרָאװעג

 עגיטסגנַא סנדיא םעד סָאד ןענייז יצ ? סָאד זיא סָאװ רעבָא .ץרַאה סלאיחי
 ןעעזרעד ייז ןעוו ,ףיוא ןעגנוצ-רעייפ יו רעטציא ךיז ןּפַאכ סָאװ ,ןעיירששג
 רעד סע זיא יצ ?ּפָאק סלאיחי ףיוא סקיב יד לָאמַאכָאנ טביוה עשר רעד יו
 ארומ ןייק טשינ בָאה ךיא; :ףור םעד טימ ןגיוא סלאיחי ןיא קילב-ןוחטב
 םעד קנערק ַא יװ טמייל סָאװ -- *! רימ טימ טסיב וד לייוו ,סטכעלש רַאפ
 ןּפיל ענייז ףיוא ךיז טצעז םיוש ַא ,ךיילב טרעוו םינּפ ןייז ? טנַאה סצירּפ
 ,סױרַא טנַאה רעד ןופ סקיב יד טזָאל רע יוװ ןעעז עלַא ןוא

 :קעװַא ריט רעד ןופ רבח םעד טּפעלש רע

 ןיא טקעטש לווייט רעד .סיורג טרעוו לַאדנַאקס רעד .,ןַאפעטס ,םוק --
 טדנעוועג ץנַאלג-ףלח ןגיטסגנַא טימ רע טגָאז -- !סָאװ יצ ,טיוה סנדיא םעד
 ,דיא ןגידנטעב םוצ

 יד טימ טקעמש רע .טשרעהַאב רבח ןייז ןיוש טָאה טפַאשנדייל יד רעבָא

 -עג ריא טימ טָאה עקשידיא יד ,חיר-רעבייוו ןסיז םעד סערדזָאנ עגידנקוצ
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 ,ןסיב רעטעפ ַא; :ייברעד ךיז טכַארט רע ןוא .ט'מסרַאפ ןרעדָא ענייז טלַאטש

 "רעגעי גיטכיר ַא .טפיוקעג טלַאװעג ןיא ערוטנַאװַא טימ ,ןסיב-עקטעקַאל ַא

 רעבייוו רַאפ ,ןלייצרעד טניירפ רַאפ ךָאנרעד סָאד ןָאק ןעמ סָאװ ,שינעגעגַאב

 ןשילױוּפ ןרַאפ ױזַא גיסַאּפ .ןרעדױלּפסױא ןיירַא רעטלע רעד ןיא זיב ,ןעמיר ךיז

 ףרַאש א ןסיבעג ןייצ יד טימ ךימ טָאה עקשידיא יד ןוא, !םַאטשילבָאנ

 רע *..!טנייה זיב קעלפ םעד ךָאנ ריא טעז טָא -- !עכוי יד ,טַאהעג לקסיּפ
 .ףור סרבח םעד ,תומולח עסיז יד בילוצ ,טשינ טרעה

 ?ןקערש ךיז רימ ןלעוו ןדיא רַאפ ,סָאװ --

 טציא .טקַאּפעגנײרַא ריט רעד ןופ טלַאּפש ןיא סקיב ןייז ןיוש טָאה רע

 ךָאנ .לגיר םעד טולב ןטמירַאװעגנָא ןייז ןופ טעּפמיא ןצנַאג ןטימ רע טסייר

 פ .ףיוא זיא ריט יד ןוא ,ץעז ןייא

 ןלָאז ייז זַא ,קעװַא סקיב רעד טימ ןדיא יד ,דַארעמַאק ,רָאנ טלַאה וד --

 ..ןצַארקעצ לגענ ערעייז טימ םינּפ סָאד טשינ רימ

 ןופ העש רעד ןיא ,טציא .ןגיוא עטכַאמרַאפ טימ לאיחי ךיז טלקָאש סע

 טפור סע סָאװ ,תוחוכ עטיהעגפיוא עלַא ןפיולוצנעמַאזוצ ךיז ןעמוק ,טיונ

 -גיטכערעג סטָאג זַא ,ןליוו רעד .ןליוו רעטרירטנעצנָאק רעד םיא ןיא ףליהוצ

 -עבעל סטָאג ןיא הנומא יד ,דסח סטָאג ןיא ןוחטב רעד ,ןזייויַאב ךיז לָאז טייק

 ךיז ןופ ןעיצ עכלעוו ,תוחוכ עטנַאקַאבמוא םיא ןיא סױרַא ןפור טכַאמ רעגיד

 סנליוו רעביא-ןגָארט ,ןשינעעשעג יד ןיא ןייא ךיז ןעלקיוו ,ןלַארטש עשיגַאמ

 ןלָאז ןשינעעשעג יד זַא ,טנעה ענעעזעגמוא ךרוד ןקריוו ,סנבעל עטייווצ ןיא

 .טייקגיטכערעג סטָאג ךָאנ ןפיולּפָא
 רענעעזעג-טשינ ַא יװ ,לאיחי ,ףיוא-רעטיצ ַא רע טיג לָאמַאטימ ןוא

 טלדנַאוורַאפ ,טלַארטשַאב ,טכיילבעגסיוא םינּפ סָאד .טרירַאב םיא טלָאװ רעגניפ

 ןעמוק ? רע טעז סָאװ ןוא ? רע טרעה סָאװ ...רעיוא ןייא ןיא ,גיוא ןייא ןיא

 םיא םורַא ץלַא ןעוו ןוא ? טפול רעד ךרוד ןלייא וצ ןגעווטייר סטָאג ןָא טשינ
 םורַא ןטערט ייז ,ךיז ןרעטנעענ טירט רע טרעה ,קערש ןופ טבױטרַאפ זיא
 ןוא טלַאפ ץלַא ןעוו ןוא .טנעוו יד םורַא ןּפַאט טנעה טעז רע ..זיוה םעד
 -ןריולרַאפ ןוא גנולפייווצרַאפ ןופ רעבירג עצרַאװש יד ןיא םיא םורַא טקניז

 ,דיירפ רעגיטסגנַא ןופ טעּפמיא םעד טימ ףיוא לאיחי גנולצולּפ ךיז טּפַאכ ,טייק

 ; ףיורַא למיה םוצ טנעה יד טסייר
 ןעװעטַאד וצ םיחולש ןענייז טקיש רע .ףליה רעזנוא וצ טלייא טָאג --

 ביול ןוא קנַאד ךיא .ןפלָאהעג רימ ןענייז ןיוש !ָאד ייז ןענייז ןיוש טָא .זנוא

 ! ןעמָאנ ןביל ןייד
 עדַאטס רענעקָארשרעד רעד ןיא רעטרעוו יד ןלַאש ,למיה ןופ רענוד ַא יו
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 ,ףיוא ןעמַאזוצ ןרעטיצ ,קערש ןיא טגינייארַאפ ,ענעלַאפַאב ןוא רעלַאפנָא .ןיײרַא
 ןָאטרַאפ ,ענייא יד ןעוו .טרָאװ ןשירענָאיזיװ ןופ טלַאװעג םעד ןופ טּפַאכרַאפ

 ןיא ןסָאלשעגניײא עדייב ,המיא ןופ שטשוטמ -- עטייווצ יד ,תועשר רעייז ןיא
 טייטש ,ביוט ןוא םוטש ןענייז ,טײקנלַאפרַאפ רעייז ןופ טפַאשגנע רעד

 ,טסגנַא ןוא סטכעלש ןופ ןטימ ןיא --- ,לייז רעגידרעקַאלפ ַא יו ,ןילַא לאיחי

 טימ ,טנעוװו ענעסָאלשעג ךרוד ןעעז סָאװ ,ןגיוא טימ ,זַאטסקע ןיא טזיילרעד --
 -עֵצ םינּפ סָאד ,ןכייה יד ןיא גיפמַארק ךיז ןסייר סָאװ ,טנעה ענעגיוצעגסיוא
 :יירשעגסיוא ןגידיירפ ןייא טימ טפור ןוא ,ןטכיול

 !ןפלָאהעג ןענייז רימ ,ןדיא ---
 ! טָאג ,ריד קנַאד ךיא --
 .זַאטסקע סלאיחי ןופ םורַא ןעמעלַא טּפַאכ רעייפ-םַאלפ ַא יו קערש ַא

 ןגערפ ,טסגנַא ןיא טריוװרַאפ ,ןגיוא ;רעמינּפ עטכיילבעגסיוא םיא וצ ןקוק סע
 : טניוטשרעד םיא

 ?וטסייוו ןענַאװנופ ? ןעוו ? ואוו --

 ?ןפלעה זנוא טכַאנ רעצרַאװש ַאזַא ןיא ןעמוק טעװ רעוו =-
 סָאד סנייא ןקוק ייז .ךיוא רעלַאפנָא יד קערש יד ןיוש טלַאפַאב טציא

 םינּפ ןגירעיורט םעד טימ רעד ןוא .,ןײרַא ןגיוא יד ןיא טרעדנואוורַאפ ערעדנַא
 : קעװַא עלָאּפ רעד ייב ןרעדנַא םעד טסייר

 !דיא רעד ! םוק !ּפָאדזָאל ,ןַאפעטס --
 !ליומ סָאד םיא ךַאמרַאפ ? ןדיא ןרַאפ ךיז טסקערש --

 -נָא שיגרענע ,טסיופ רעד טגיכָאנקרַאפ ,ןייצ יד םיא ייב ןענייז ןסיברַאפ
 ןטימ טצעזעגסױרַא ,ךעלדנע ,טרעוו ריט יד .טסול ןוא קערש ךרוד ןבירטעג

 ,ָאטשינ ןיוש לרעקלַא םעד ןיא זיא רענייק רעבָא .סעכ ןייז ןופ טעּפמיא ןצנַאג
 ,יירשעג ןגידנעשטיווק ַא ךרוד טייקנגױצעגנָא יד ןזיילסיוא לָאז סָאװ

 -םיוא ןעייטש ,זייא ןגידרעטניוו ןופ טקַאהרַאפ ,טעװָאקרַאפ -- רעטצנעפ
 עלשגייפ עטרַאּפשרַאפ סָאד ןוא ,סױרַא טכַאנ רעסייוו רעד ןיא יירפ טלַארּפעג
 .ןגיולפרַאפ ןיהואוו-ץעגרע זיא

 ? סָאװ ? רעוו ---

 ,סעכ ןטזיילעגסיוא:טשינ טימ טשימעגנעמַאזצ ,קערש עגיטסגנַא ןַא
 יד !ןײרַא ןדיא יד וצ קירוצ ךיז ןזָאל ייז ןוא םיצירּפ עגנוי יד טּפַאכרַאפ
 סעכ רעטזיורבעגפיוא רעד ,גנוטסולג ענעריולרַאפ יד ,גנונעפָאה עטרַאנעגּפָא
 "נָא ןַא ןיא טרעווילגרַאפ ,דרָאמ ףיוא טײרַאב ןענייז ייז .ןברק ַא טגנַאלרַאפ
 ןדָאלוצסיױא טייקזייב יד טייצ ךָאנ ןבָאה ייז רעדייא רָאנ .ןרָאצ ןגיטכעמ
 ,רַאפעג-הפרש ַא וצ ןקָאלג-ספרָאד יד ןיוש ןעגנילק
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 ! ףיולעגנָא ןַא טרעוו סע !דניוושעג ,ןַאפעטס --

 ןיוש דרעפ ערעייז ןענייז ,סױרַא יירפ רעד ףיוא רעבָא ןעמוק יז ןעוו

 יינש רעד זיא ףיט-וצ !טריפעגסױרַא םייהעג ןיא רעוו ייז טָאה סע .ָאטשינ

 יד ןעלדנַאװרַאפ וצ רָאנ יװ ,ָאטשינ זיא הרירב רעדנַא ןייק .ןפױלטנַא וצ

 .סַאּפש ַא ןיא עטכישעג עצנַאג

 רעכיז ןענייז ייז .ץירּפ ןפיוא טרַאװעג גיאור ךעלמיצירּפ עגנוי יד ןבָאה

 ןיא יאדװַא ןילַא .ןייטשרַאפ ייז טעוו עילָאּפָאט ןופ ץירּפ רעד זַא ,ןעוועג

 זיא סע .טסיירטעג ךיז ייז ןבָאה ,ןָאטעגּפָא ןכַאז עכלעזַא ןרָאי עגנוי ענייז

 .טשטילגעגסױורַא טנעה ערעייז ןופ ךיז טָאה עקוואודישז יד סָאװ ,דָאש ַא רָאנ

 יד ןפרַאדַאב טעװ ןעמ !ןפָאלטנַא רעטצנעפ ןכרוד ,ַאמלעש ,ַאכוי ---

 !ןעלדנַאװרַאפ סַאּפש ַא ןיא *ערעפַא; עצנַאג

 סָאד ייז ןענייז ןעמעוו ?ןצנַאגניא סע זיא ערעפַא ןַא רַאפ סָאװ ןוא

 ץירּפ רעד !רָאנ עקוואודישז ַא ?עקנַאשטכַאילש ַא ,עטהצירּפ ַא ? ןלַאּפַאב

 ןטוג טימ קסע ןצנַאג םעד ןלעוװ ייז ןוא ,ןדַאלנייא סָאלש ןיא ךיז וצ ייז טעוו

 ..יןעקנירטרַאפ דעמ

 יד סָאװ ,טרעהרעד טָאה עילָאּפָאט ןופ ץישטכַאילש רעד ןעוו רעבָא

 טימ ןבָאה ,גירק ןיא טייטש רע ןכלעוו טימ ,ענלָאקָאס ןשינכש ןופ ךעלמיצירּפ

 .טכָאקעגפיוא טולב עשישטכַאילש סָאד םיא ןיא טָאה ,ןָאטעגּפָא רַאדנערַא ןייז

 ןיא :ןָאזרעּפ רענעגייא ןייז ןגעג גנוגידיילַאב ַא רַאפ ןעמונעגנָא סָאד טָאה רע

 !ץוש ןוא עיצקעטָארּפ ןייז רעטנוא טייטש רעכלעוו ,שזַאשטכַאּפ ןייז ,ףרָאד ןייז

 שזַאשטכַאּפ ןייז ךרוד טלָאװעג טָאה ןעמ ! ןײלַא םיא ןגעג ךערברַאפ ַא זיא סָאד

 -כַאּפ ַא ןוא עקוואודישז ַא רָאנ זיא סע ,תמא עקַאט .,ןפערט ,ץירּפ םעד ,םיא

 טייטש רע ,םיא וצ טרעהעג רע ,שזַאשטכַאּפ ןייז רעבָא זיא סע !דיא ַא שזַאשט

 שזַאשטכַאּפ םעד ןזָאל טניה ענייז רע געמ ,ליוו רע זַא .ץוש ןייז רעטנוא

 רעבָא !רענייז זיא דיא רעד לייוו ,ןָאט ץלַא רע געמ -- ליוו רע זַא .ןסייבעצ

 סָאװ ,ןסיוו ןלָאז ייז זַא ,סעייטלוה עגנוי יד ןעמ ףרַאד ןענרעלנָא ?עדמערפ

 .ןרירוצנָא סיקסמָאדיװ יד ןופ דובכ םעד טסייה סע

 ןײלַא רע זיא ,םיא רעטניה ןסוטיט טימ ,טנַאה רעד ןיא סקיב רעד טימ
 -ןרָאי רַאפ ןָאטעג טשינ ןיוש סע טָאה רע סָאװ ,סָאלש ןייז ןופ סױרַא טכַאנייב
 -קָא םעד ,םָאנָאקע םעד ,םירעיוּפ ףרָאד סָאד ןפורנעמַאזוצ טזָאלעג ,ןרָאיזןוא
 ןעװעטַארּפָא קעװַא ןײלַא זיא ןוא ,טנעה יד ןיא ןסקיב ייז ןבעגעג ,שוירַאט
 .ןעװעטַארוצּפָא סָאװ ןעוועג טשינ ןיוש זיא סע שטָאכ ,עמשטערק יד

 שטָאכ ,םיצירּפ עגנוי יד ףיוא *עװַאלבָאא יד טריפעגנָא רע טָאה ןיילַא
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 טָאה רע ,ןיינ רעבָא .ןבעגעגרעביא גנונעפָאה רעטוג ןיא דלַאב ךיז ןבָאה ייז
 ,טנעקרעד טשינרָאג ייז

 טשינ ןעק ךיא ?ריא טנעז ,ריא טגָאז ,ענלָאקָאס ןופ םיצירּפ יד --
 טנייה .ןעז ןגרָאמ רימ ןלעוו סָאד ?ריא טגָאז ,םיצירּפ טנעז ריא !עכלעזַא
 !ייז טימ ןיירַא עלָאדָאטס רעד ןיא .סעקיניָאבזָאר ריא טנעז

 טוג סעקעטַאב יד טימ ייז סיטלָאס יד טזָאלעג רע טָאה ןצַאקרוטש ייב
 ,ןסײמשניײרַא

 ! ןסיימש םיצירּפ טזָאל ריא .,רַאפרעד ןייז ךעלטרָאװטנַארַאפ טעװ ריא --
 !עכלעזַא טנעז ריא רעוו ,ןעז רימ ןלעוו טכיל-גָאט םייב ! ןגרָאמ ץלַא --

 עלָאדַָאטס רעטלַאק רעד ןיא טכַאנ עצנַאג ַא ,ןדניב טזָאלעג ייז טָאה רע
 .טקישעגמיײהַא ןוא טזָאלעג-יירפ ייז רע טָאה טשרע ןגרָאמ ףיוא .ןטלַאהעג
 ! םיצירּפ ךָאד ייז ןענייז ,ןעמעלַא ךָאנ

 ! יקסװָאדיװ ןַאּפ ןופ טקַא רעכעלרעטיר רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד



 3 לטיּפַאק

 סנ ַא ןפַאשעג טרעוו סע יזזַא יוװ

 .םלוע ןַא עמשטערק ןיא ןרָאפעגפיונוצ ךיז זיא ,ךָאװ בייהנָא ,לייוורעד

 ,ןגעוו יד ןטָאשרַאפ טָאה סָאװ ,םערוטש-יינש רעסיורג ַא טכַאמעג ךיז טָאה סע

 ןעניפעג וצ ךיז ןסיורדניא הנכס ַא ןעוועג זיא סע .רעבירג יד טלעטשרַאפ

 ןדיוב ,סעלָאגעלַאב ,סענַאמרופ ערעייז טימ םירחוס עגידנרָאפכרוד יד ןענייז

 סָאד ךיז טלַאהַאב גָאטײב .עמשטערק רעד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןדיא טימ

 טפַאשגנע עסיורג ַא זיא סע .לקנעש ןיא טלעק רעשימייה רעד ןופ לרעױּפ

 יד ןופ ךיור טימ טליפעגנָא טציא זיא רעכלעוו ,םיור ןלעקנוט ,ןגנַאל םעד ןיא

 .ץכעוטנָא ןוא רעבייל עטקייוװעגכרוד יד ןופ טגָאלש סָאװ ,ערַאּפ טימ ,סעקּפיּפ

 -כָאנ ןשטנעמ רַאפ טלייצרעד ןוא שיאעדַאט:םירָא לרעיױּפ סָאד טייטש

 םעד טעװעטַארעגּפָא טָאה רע ױזַא יו ,לָאמ ןטסטרעדנוה םוצ ןוא לָאמַא

 .סטכַאנדוצ-גָאטיײרפ םעד רעמשטערק
 -סיוא שואעדַאט טלייצרעד --- ,ערָאנ ןייז ןיא לרעױּפ סָאד ךיז טגיל ---

 ייב טכַארט ןוא ,רענעפרָאװעגסױרַא רעד טנוה רעד יוװ --- ,ךיז ןגעוו ךעלריפ

 לָאז סָאװ ,ָאטשינ זיא עבַאב עטכער ןייק לָאמוצ זַא ,לזמ םירָא ןייד ,ָא :ךיז
 טכַאנ עצנַאג ַא .ךעבענ ,עצינטָאכוס ַא -- ,ןעמירַאװנָא טכַאנ-רעטניוו ןיא ךיד
 טּפַאלק ןיילַא טסָארפ רעד זַא ,טלַאק זיא לביטש ןיא ,טצכערק ןוא סָאד טייּפש
 םיא טסלָאז וד זַא ,ךיז טעב ןוא רעטצנעפ יד ןיא ןוא ריט רעד ןיא ןָא ריד

 -םירָא ,יוא :לרעױּפ סָאד ךיז טכַארט .ןעמירַאװאוצנָא ךיז לסיב ַא ןזָאלניירא
 ןיא רעביל טסלָאװ ,ןביוהעגפיוא ךיז טסלָאװ ? ױזַא וטסגיל סָאװ ,שואעדַאט
 ןַאמירָא ןַא רַאפ ןפנָארב לסיב ַא טשינ יז ןלעו ,ןעגנַאגעגרעבירַא עמשטערק

 ןעמירַאװנָא ךיז וטסעװ ,ןעקנירט ערעדנַא יו ןעז שטָאכ וטסעװ ,ןרָאּפשּפָא
 סָאד ךיז טכַארט .ןיינ ...סעקסיּפ עדמערפ ןופ טגָאלש סע סָאװ ,ערַאּפ רעד ןיא
 "ניא ןציז ךעלדיא ,תבש רעשידיא רעד ,טנװָא גָאטײרפ זיא טנייה ,לרעױּפ
 ןיא טשינ טלעג ןייק ןבָאה ףרָאד ןיא םירעיוּפ יד .תולח ערעייז ייב םייהרעד
 יד רעטנוא סעבַאב ערעייז ייב רעביל ךיז ייז ןעמירַאװ ,ןייג וצ עמשטערק
 רעד ףיוא ןגַָאװ סָאד ךיז טעװ רעוו ,עכורעוװַאז ַא זיא ןסיורדניא ,ןקעדרעביוא
 טשינ טסָאה ,ָאטשינ עמשטערק ןיא ייס-יוו-ייס זיא טנוה ןייק ?סױרַא סַאג
 ַא טימ יו ,ּפוצ ַא ריד סע טיג ָאד ןוא !שואעדַאט:םירָא ,ןייג וצ סָאװ ךָאנ
 ףיד ביוה, :יצ ַא ריד טיג ןוא ,טעּפעשטרַאפ דייוועגניא ןייד ןיא לקישטַאה
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 *.טלעוו סטָאג ףיוא ךיז טוט סע סָאװ עז ,ןסיורדניא סױרַא רָאג ייג ןוא ףיוא

 -תבש יד ןענייש ןדיא םייב ךיא עז ,לגרעב ןפיוא ייטש ,סױרַא ךיא ךירק;
 ןציז טרָאד ךיז ןזומ ייז ,רימ ךיא טכַארט ,ָא .סױרַא רעטצנעפ יד ןופ טכיל
 סָאװ .טרַאדעגנײא טסרעוװ ,לרעיױּפ ,וד ןוא ,ןסע םילכאמ עגידתבש יד ןוא
 ריט רעד רעטניה ןופ רָאנ ךיד לָאז שיפ-תבש יד ןופ חיר רעד ? ןייג וטסעוו
 ליוו ךיא ןוא !ןבעג טשינרָאג ייס-יוו-ייס ךָאד ייז ןלעװ לרעיוּפ םעד .ןצייר
 םעד ןָא גנולצולּפ ךיז ךיא ןָאמרעד .ןײגנײרַא עּפולַאכ רעד ןיא קירוצ ןיוש

 ! קילָאטַאק ןייק טשינ סָאװ ,דָאש ַא ! המשנ עמורפ ַא -- ,םעדייא סרעמשטערק

 ןעוו ,שיפ לקיטש ַא ,סױרַא עקלוב עשידיא ַא בוטש ןופ גידנעטש רע טגנערב
 טסייר לטסערפ סָאד רעבָא .ןייטש ריט רעד רעטניה תבש ךימ טעזרעד רע
 לקיטש ַא רַאפ טשינ ךיז טניול סע ,ָא .סױרַא םינּפ ןופ ןרעיוא-ןואיזָאנ ריד
 ןייד ןיא רעסעב ךירק ,ייג .ןבעגוצרעביא טניוו םעד בייל סָאד שיפ ןוא הלח
 ...לזמ םענדיב ןייד רעטנוא ךיד םירַאװ ןוא עּפולַאכ

 טיג םעדייא סרעמשטערק םעד סָאװ ,הלח ןוא שיפ עשידיא יד רעבָא;
 זַא ,סנטייוורעדנופ ריִמ וצ טקעמש ,ךימ טצייר ,סטכַאניוצ-גָאטיײרפ ןדעי רימ
 לעװ ךיא ,רימ ךיא טכַארט ,ןיינ .ןיירַא קסיּפ ןיא שזַא רימ טמוק ענילס יד
 ,סרעטייר ייווצ יד ןדיא יד ייב טרָאד ןעוט סָאװ ,ןבעג קוק ַא לעװ ךיא ,ןייג
 רעמינּפ עטכעלש .ןטיירוצ עמשטערק רעד וצ טכַאנרַאפ ןעזעג בָאה ךיא סָאוװ
 םייב טציא טרָאד ןזומ ייז .טנעה יד ןיא סעטנילפ יד טימ ,טַאהעג ייז ןבָאה

 רעבייוו יד וצ ,ןסעפיוא שיפ יד ןדיא םעד .ןכַאמנָא רעדורעג סיורג ַא ןדיא
 רעדיוו ןוא ,רימ ךיא גָאז --- ,לצירּפ ַא ןייז וצ טוג זיא סע ,ךַא .ןעּפעשט ךיז
 --- ,שואעדַאט ,וד --- .קירוצ רימ ךיא טכַארט -- ? קסע ןייד זיא סָאװ ,םורַא
 קירוצ ייג .ןײרַא פעט עדמערפ ןיא זָאנ ןייד טשינ קעטש -- ,רימ וצ ךיא גָאז
 ןַאּפ רעד .ןבייהוצנָא ךיז טוג טשינ זיא םיצירּפ טימ םירָאװ ,ערָאנ ןייד ןיא
 -- ןגירק קעטַאב ןטימ טעװ לרעיופ סָאד ןוא ,ןכיילגסיוא ךיז ןלעוו ןַאּפ ןטימ
 ךיא יו רעבָא .ןייֹרַא עּפולַאכ רעד ןיא רעדיוו ליוו ךיא ןוא ,רימ ךיא טכַארט
 סע .טשינ ןיוש ךיא ןָאק ,ןלעטשרעבירַא לעװש רעד רעביא סופ םעד ליוװ
 ןגייא ןייז ןיא ,םעדייא סרעטכַאּפ םעד ,לדיא עמורפ סָאד זַא ,רימ ךיז טכַאד
 וצ טקניוו ,ךימ טפור ןוא עמשטערק רעד ייב לגרעב םענעי ףיוא טייטש ,בייל

 ךיא .ןייג ןעמ ףרַאדַאב ,טפור לדיא סָאד !גיטכיר טשינ סעּפע זיא סָאד .רימ
 זָאל ןוא סיפ יד טשינ ּפַאכ ךיא יו ןוא .סעכלעזַא זיא סָאד רע ,ןיוש סייוו
 רעד רַאפ ןָא-םוק ךיא .ןעוועג רָאנ זיא סע תוחוכ ליפיוו ,יינש ןיא טשינ ךיז
 םוצ וצ ךיז עבנג ךיא .ןייש טשינ זיא סָאד ,ַא !סָאש ַא ךיא רעה ,עמשטערק
 רעטצנעפ םעד רעטניה טייטש עגיװדַאי עטיירב יד יו ,ךיא עז ָאד ןוא ,לזייה
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 רערעדנַא רעד ןופ .ןענעפע וצ רעטצנעפ ענעריורפעג סָאד ךיז טרעטַאמ ןוא

 יד טימ טּפַאלק ,ןוה ענעסָאלשעגנייא ןַא יו ,רעטכָאט סרעמשטערק םעד --- טייז

 רעטצנעפ סָאד .טשינ ןָאק ןוא סױרַא ךעבענ ליוװ ,ןביוש יד ףיוא ןעלגילפ

 -ַאב עמשטערק יד ןענייז סעקיניָאבזָאר ,שואעדַאט ,ָאק .ןריורפרַאפ טוג זיא

 ".ףיונוצ ןשטנעמ ףור ןוא ןיירַא ףרָאד ןיא רָאנ ףיול; --- עיוג יד טגָאלק ,"ןלַאפ

 -סױרַא גייטש רעד ןופ לבייוו סָאד ןעמ ףרַאד ,ךיא גָאז ,ךַאז עטשרע יד,

 רעטצנעפ סָאד טשינ ךערב ןוא ןייטש ַא טשינ םענ ךיא יװ ןוא ...ןעמענ

 ריא טימ רָאנ ףיול וד , .ביוש רענעכָארבעצ רעד ךרוד יז ןגױצעגסױרַא ,ףיוא

 לכ-םדוק .לַאטש ןיא --- ךיא ןוא ,ןעגיװדַאי וצ ךיא גָאז -- "ןײרַא דלעפ ןיא

 ףיוא ךיז ץעז ךיא .ןפיולטנַא ןענָאק טשינ ןלָאז יז זַא ,ןעמענסױרַא ךעלדרעפ יד

 *! קָאלג"ספרָאד םוצ ,ןירַא ףרָאד ןיא םודנעּפ-םודנעה ןוא ףױרַא ייֵז

 םורפ ךיז טלקָאש -- 1 טגָאמרַאפ עילָאּפָאט סָאװ ,ןעד טסייוו ריא ,ןדיא --

 ,ןגָארטעגּפָארַא םעדיוב ןופ טָאה לאיחי סָאװ ,דיא רעד ןגיוא יד טזיילגרַאפ ןוא

 ףיוא ןבעגעג זיולב רע טָאה קוק ןייא -- .סיפ ענעריורפעגּפָא יד טימ רעד

 יד דלַאב ןענייז ץירּפ םייב ןוא ,ןגיוא עמורפ ענייז ןופ קוק ןייא ,יוג םעד

 ךיז טָאה רע ןוא ,ןלַאפעג טנעה ענייז ןופ זיא סקיב יד ,ןרָאװעג טמיילעג טנעה

 ייןריר טנָאקעג טשינ ןיוש

 טרעטסײגַאב ַא טימ ןרָאװעג ןטכױלַאב זיא םינּפ עטַאװעמת-םורפ ןייז

 יזױל םעד רעטנוא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ןגיוא ענעקָארשרעד יד .,טכיל

 העושי טכוזעג ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,ךעלטייה-ןגיוא יד ןופ בעוועג םענערָאװעג

 .טדערעג טָאה רע ןעוו ,טרעטיצעג טָאה לדרעב עניילק סָאד .גנוטער ןוא

 ,ייז ףיוא רע טזייוו --- ,סיפ יד טעז ריא ? רעמ ריא טפרַאדַאב סָאװ --

 "עג בָאה ךיא ,ןריורפעגּפָא ייז רעהַא געוו ןפיוא ,ןעוועג ייז ןענייז טיוט --

 טנָאקעג טשינ ,םעדיוב ןפיוא ןגעלעג .עקילַאק ַא ןביילב ןיוש לעװ ךיא ,טניימ

 גָאטײרפ רימ וצ ןעמוקעגפיורַא רע זיא .המהב ענעטכָאשעג ַא יוװ ,ןריר ךיז

 רענייר ַא טימ רעגניפ יד רימ טָאה ,רעסַאװ סייה עלעפעש ַא טימ גָאטימ ךָאנ

 רעד טימ יװ ,טנוזעג ןיוש ןיב ךיא ,טעז ריא ,ַאנ .טלקיוועגרעביא עקטַאמש

 ,טשיװעגּפָא טנַאה

 עטעװעטרַאהרַאפ ענייז ןגױצעגפיורַא טַאהעג טָאה דיא רעד ,עקַאט ןוא

 ןייק רעמ טָאה ןוא שיילפ םענערױרפעגּפָא ,ןגידנעירב-טיור םעד ףיוא לוויטש

 ...טליפעג טשינ גָאטייוו

 ןיא טשימעגפיונוצ ןדיא יד טימ ךיז טָאה סָאװ ,לרעױּפ עמירָא סָאד ןוא

 ,טקעמשרעד טָאה ,ןתוחמ רעטגיטכערַאב ַא יו ,החמש רעכעלטפַאשניימעג רעד

 : טכָאקעצ ךיז רע טָאה ,ןפנָארב לזעלג ַא רַאפ טייהנגעלעג ַא ָאד זיא סע זַא
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 סָאװ ,טסואוועג גנַאל ןיוש סע בָאה ךיא ? ןיילַא סָאד ןעד סע זיא !ַאב --

 ?טיוט ןרעכיז ַא ןופ טעװעטַארעגּפָא טשינ ןעד יז טָאה רע .,ןגָאמרַאפ ןדיא יד
 םעד רעטניה טייטש סָאװ ,עקרעמשטערק רעד ףיוא לרעיױּפ סָאד טזייוװַאב ---
 םעד טקורעגּפָארַא ,ןרָאװעג םורפ רעייז לָאמַאטימ זיא עכלעוו ןוא ,שיט-קנעש

 ןענַאטשעג ןסיורדניא ךָאד ןיב ךיא -- .ןרעיוא יד רעביא זיב ביוה ןפיט
 ןכלעוו טימ ,גנילק-רעלייק ַא טימ יז טעװעטַאשטענּפָא ןוא ריט רעד רעטניה

 רע טָאה ןענַאװנופ ןוא ..ןטכָאשעג סניימ ריזח סָאד בוט:-םוי ףיוא בָאה ךיא
 סטכעלש ריא העדב בָאה ךיא ןוא ריט רעד רעטניה ייטש ךיא זַא ,טסואוועג
 ?ןָאט וצ

 .השעמ רעד ןופ טרעהעג לָאמנייא טשינ ןיוש טָאה עקרעמשטערק יד
 ,סיוא סע רע טרעדױלּפ ,קנורט ןגידמניחב ַא ליוו לרעיױוּפ סָאד ןעוו ,לָאמ ןדעי

 רעסייה רעד ףיוא ,רעבָא טציא ,ףושיכ ריא ןריולרַאפ השעמ יד טָאה סנטצעל
 ַא טימ למיה םוצ ןגיוא יד טזיילגרַאפ םורפ עקרעמשטערק יד טָאה ,העש

 ןייא-קנוט ַא ןבעגעג ךיז טָאה ,ןעמונעגנָא סנטצעל טָאה יז סָאװ ,ענימ רערשכ
 יד יװ ,שיט-קנעש ןפיוא ןפנָארב םענעסָאגעגרעביא לסיב ַא ןיא רעגניפ יד

 טימ טגָאזעג ןוא טנעה יד רעביא בייר ַא טימרעד ןבעגעג ךיז ,רעבייוו עמורפ

 :ץכערק ַא

 ןָאטעג טָאה םלוע-לש-ונובר רעד סָאװ ,דסח םעד טרעוו ןעד ןיב ךיא ---
 ? םעדייא ַאזַא ןבָאה וצ ,רימ טימ

 : ןסָאגעגנָא לזעלג ַא לרעױּפ םעד ייברעד טָאה יז ןוא
 ןופ ןרעוװו וצ טעװעטַארעג ,סנ ַאזַא ןָאטעג רימ טָאה טָאג זַא ,קנירט ,ַאנ --

 ,טנעה ענייד
 -םירָא ןוא -- לרעױּפ סָאד טגָאז -- !ןעקנַאד טָאג טסגעמ וד ,ָאי --

 וטסלָאװ ,םעדייא ןייד טשינ ןעו .ןעװעלַאשז טשינ לטרעווק ַא שואעדַאט
 ןעוועג המשנ יד ךיז טלָאװ שואעדַאט:םירָא ןוא טבעלעֶג טשינ טנייה ןיוש

 רע טָאה לסקַא ןפיוא טנַאה יד ,ןריולרַאפ טלעוו עטייווצ יד ןוא טגידניזרַאפ
 טשינ גידניזרַאפ -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,שואעדַאט, :טגײלעגפיורַא רימ
 ןעקנַאדעג עטכעלש יד רימ רע טָאה טנַאה רעד טימ יװ דלַאב ןוא *.המשנ ןייד

 ,שרעדנַא ןעד יוװ םירָאװ .ןבירטעגסױרַא רימ ןופ לווייט םעד ,טשיװענּפָא
 סָאװ םירָאװ .ןצעזַאב רימ ןיא טזומעג ךָאד ךיז טָאה ןיילַא לווייט רעד רָאנ
 לסיב סָאד ,ןָאטעג רימ ייז ןבָאה סטוג רָאנ ?ייז וצ טַאהעג ךיא בָאה
 -ייס ךָאד ןעמ טָאה ,המהב רעד ןוא רימ רַאפ ףרַאדַאב ךיא סָאװ ,הנויח ענדיב
 ןעמעלַא רַאפ רעדינַא ָאד טלַאפ ןוא לרעױּפ סָאד טגָאז -- ,ןדיא ןופ רָאנ ייס-יוו
 טכַארבעגנָא ןבָאה לוויטש יד סָאװ ,עטָאלב רעטכייפ רעד ןיא ,ןגיוא יד ןיא
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 ,ךיז טמלצ ,ינק יד ףיוא רעדינַא טלַאפ ,ןסיורדנופ ןיירַא עמשטערק רעד ןיא

 ענעדיא יד ךָאנרעד טּפַאכ ןוא ןיירַא ךיז ןיא סעּפע טמורב ,הדוותמ ךיז זיא

 םעד רַאפ .ןשוק רע לי סיפ עריא רָאנ ,שרעדנַא טשינ ,סיפ יד רַאפ

 .ןָאט טלָאװעג ריא טָאה רע סָאװ ,סטכעלש
 : עקרעקנעש יד ךיז טרעוו טסיזמוא
 !ףיוא ךיז ביוה ,טגירעדינרעד ךיז גונעג ,שואעדַאט ,גונעג ,ונ ---

 םינּפ ןייז ןייא טערונ ,ןגָאיּפָא טשינ ךיז טזָאל שואעדַאט-םירָא רעבָא

 : דיילק סעקרעקנעש רעד ןיא
 ."טעשוקעג; ךימ טָאה לווייט רעד !טלָאװעג ךיד ךיא בָאה ןענעליוק ---

 יו ױזַא ,רע זיא רעגילייה ַא !טעװעטַארעג המשנ ןיימ טָאה רע רעבָא

 ןעוו ,סנגרָאמירפ יד ןיא ןעזעג טשינ ןעד םיא בָאה ךיא ! ביל רימ זיא טָאג

 םענירג ןפיוא ,ןסיורדניא טייטש רע יו ,טלעוו רעד ףיוא ךָאנ טגיל עסָאר יד

 םורַא טזיירק ןוא ןעילפוצ ביוט עסייוו ַא טמוק ,ךיז *טעילדָאמ; ןוא ,לגרעב

 סעּפע םיא טעשטּפעש יז .ךייא ךיא גָאז ,יינש יו סייוו --- ,לָאמ יירד ּפָאק ןייז

 ןיא טשינ ןעד םיא ךיא עז ןוא .למיה ןיא קירוצ ַאדייה ןוא ןיירַא רעוא ןיא

 ךיא עז -- ,לדיא-עלָאמס םוצ סױרַא טייג רע ןעוו ,דלַאװ ןיא סנגרָאמירפ יד

 .:? וַאטס םוצ ןײגכָאנ ייז סענרַאס יד טשינ ןעד

 טָאה ,ּפעלק עשיצירּפ יד ןופ ךָאנ ּפָאק םענעדנוברַאפ ַא טימ ףלָאװ-המלש

 ןָאט וצ טַאהעג סעּפע טָאה לאיחי זַא ,ןרעװ טסואווַאב טשינ לָאז סע זַא ,ארומ

 -עצ סָאד רע טּפוטש ,דלַאװ ןיא לדיא-יבצ-יתבש ןטפַאהלפייוצ םעד טימ

 : ןדיא יד וצ טגָאז ןוא קעװַא שיט-קנעש ןופ לרעױּפ עטרעמכַאי

 ןיימ ...לדיא-עלָאמס ַא !יוג רערוכיש רעד ,טרָאד טלייצרעד רע סָאװ --

 עצנַאג ַא טנרעל ןוא שרדמה-תיב ןיא רעגיצנַאד עטָאנ 'ר ייב ךָאד טציז םעדייא

 ,טכַאנייב ןוא גָאטיײב ךָאװ

 געוו ןיא ןזָאל ךיז .ןטניוו רעטנזיוט טימ יינש רעד ץלַא טיש ןסיורדניא

 ןיא .ןרעװ ןטָאשרַאפ טשינ לָאז ןעמ ,הנכס ַא זיא ןדיוב-ןטילש יד טימ ןיירַא

 טיטעּפַא םענדעשז טימ וצ ךיז ןעמ טרעה ,טצישַאב ןוא םירַאװ זיא עמשטערק

 ןביולג רעשידיא רעטוג רעד ןוא ןפנָאּוב רעד .ןכַאז עכעלרעדנואוו יד וצ

 ,גנורעטסיײגַאב סױרַא ןפור ,רעטימעג יד ןעמירַאװרעד ייז ,עגירעייז סָאד ןעוט

 ןגילייה ַא ,טקישעגוצ רעזיילרעד ַא ייז טָאה טָאג ,עיזַאטנַאפ יד ןעמַאלּפעצ

 .ןָאט רע ןָאק ץלַא ,ןלייה רע ןָאק עקנַארק ,ןפַאשַאב רע ןָאק רעדנואוו ,ןיבר
 רעטימעג יד !ךיז טימ תורצ לקעּפ ןייז טשינ סָאד טגָארט דיא רעכלעוו ןוא

 סָאד זיא םענייא ייב .גרָאז טימ ןדָאלַאב -- רעצרעה יד ,טרעװשַאב ןענייז

 ןבעגוצסיוא רעטכעט טָאה רעטייווצ ַא .טגיל יז יו רָאי יירד ןיוש ,קָנַארק בייוו
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 -סױרַא ףרָאד ןופ הררש רעד טָאה ןטירד ַא .ייז רַאפ ןדנ ןייק טשינ טָאה ןוא
 "אל ,ךיז ןטלַאה םעד ייב ןוא .ןלָאצַאב וצ עטַאר יד טַאהעג טשינ ,ןפרָאװעג

 -ּפָא יד טימ לאירזע דיא רעד טייטש ָאד ןוא ...טשינ רעדניק ןייק ,ונילע
 טלייהעגסיוא רע זיא טנַאה רעד טימ ריר ןייא טימ סָאװ ,סיפ ענעריורפעג
 לאיחי ןכלעוו ןיא ,לרעקלַא ןופ ריט רעד ףיוא ןדיא יד טזייוו רע ןוא ,ןרָאװעג

 ;טנוװַאד רע רעדָא טנרעל ןוא טציז
 רע -- ןַאמרעגנוי ַא טציז ןענירעד ? ןרעוו ןפלָאהעג טליוו ריא ,ןדיא --

 ,ןפלָאהעג רימ טָאה רע יװ ,ןפלעה ךייא ןָאק
 ןוא ,רעטימעג ערעווש ןופ טמערוטשעג לרעקלַא-תבש ןופ ריט יד טרעוו

 -רַאפ טימ טלגנירעגמורַא טרעוו ,ןיליפת-ןוא-תילט ןיא טדײלקַאב ,לאיחי
 ,ןדיא עטהגאד

 !זנוא טעװעטַאר ,יבר רעגילייה --
 רעגידנענייוו ַא טימ טגָאז ןוא ,טנַאװ יד יוו ךיילב ,ןקָארשרעד לאיחי טרעוו

 + ןגָאװצעגּפָא םיא טלָאװ ןעמ יו ,טייקגידוועמעש טימ ןסָאגַאב ,עמיטש
 ?יבר ַא ,ךיא ןיב סָאװ ?ןפלעה ךייא ךיא ןָאק ןענַאװ ןופ --
 -- .סיפ ענעריורפעגּפָא יד טימ דיא רעד טגָאז -- !סע טנעז ריא ,ָאי --

 ! ןפלעה ךייא ןָאק רע ,ּפָא טשינ םיא טזָאל ,ןדיא
 טגָאז ןוא ,םיא טלַאפַאב סָאװ ,דנַאש רַאפ טרעטַאלפ ןוא טרעטיצ לאיחי

 : ןדיא יד וצ
 ,טשינרָאג-טימ-טשינרָאג ןיב ךיא .העוט ךיז טנעז ריא --
 ןגימורַא םעד וצ טגָאז ןוא סיפ ענעריױרפעגּפָא יד טימ לדיא סָאד טייטש

 : םלוצ

 סע זַא זָאי ןָאק רע זַא ,ןגָאז רע לָאז ןעד סָאװ ! תווינע ןייז טעז ריא ---

 ! רוהטו-שודק ַא זיא
 םעדייא םעד ּפָא-טעװעטַאר ןוא ןפיולוצ ןָא-טמוק ףלָאװ-המלש סָאװ ,טוג

 : הדע רעגיטשרָאד רעד ןופ
 !טשרע טנוװַאד רע זַא ,ךָאד טעז ריא ! ןּפַאכּפָא םעטָא םעד םיא טזָאל --

 : ןײרַא ךיוא ךיז טּפוטש ןוא טמוק רעגיווש יד ןוא
 טנייה ךָאנ ,ךעבענ ,ךָאד טָאה רע ? םעדייא ןיימ ןופ ריא טליוו סָאװ ---

 .ןשלח ץרַאה סָאד ריד ךָאד זומ סע ,ןבעל-לאיחי !טַאהעג טשינ ליומ ןיא
 טבייה סיפ ענעריורפעג יד טימ לדיא סָאד ןוא ,ןדיא יד סױרַא ןעמ טּפוטש

 : שמש ַא ןופ עלָאר יד ןליּפש וצ ןָא
 !טציא טנוװַאד יבר רעד ,סױרַא טייג ,סױרַא טייג ---

 ,ןבירטעגסױרַא ףרָאד ןופ םיא טָאה הררש רעד סָאװ ,דיא רענייא רעד רָאנ
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 טשינ ליוו יקנעש םעד רַאפ ןלָאצַאב וצ עטַאר יד טַאהעג טשינ טָאה רע לייוו

 .ןגָאירַאפ טשינ ךיז טזָאל רע .ןטערטּפָא
 ןיא --- .דיא-ספרָאד רעד טיירש -- ?ןדנעוו ךיז ךיא לָאז ןעמעוו וצ ---

 בייוו ןיימ .טלעטשעגסיורַא הריד רעד ןופ ךימ רע טָאה עטָאּפַאק רעזיולב רעד
 לָאז ןעמעוו וצ .םורַא יינש ןיא סעכעבעב יד טימ ךיז ןרעגלַאװ רעדניק ןוא

 .טנעה ענעלָאװשעג ענייז ןלאיחי וצ סיוא-טקערטש רע ןוא -- ? ןדנעוו ךיז ךיא
 ןטכייפ ןפיוא ןגיל רעדניק ןוא בייוו ןיימ !תונמחר טָאה ,יבר רעגילייה ---

 ! קורב
 רעד ןָא טסעגרַאפ ,תונמחר היח רעד ןופ ןעגנַאפעג לאיחי ןיוש טרעוו

 ןָא ךיז טפור ןוא ,ןבירטעגניירַא טרעוו רע רעכלעוו ןיא ,לָאר רעכעלרעפעג

 : ןדיא םוצ
 !ןבירטעגסױרַא ףרָאד ןופ ךייא טלעק רעד ןיא ,ייוו ,יוא ---

 ,ןעמענ םיא ייז ךיא לָאז ןענַאו ןופ !שיליוּפ ןדליג גיצפופ רעביא ---

 .ןדיא םוצ ןירַא טשינ טקעמש רענייק ,ןרעגנוה ףרָאד ןיא םירעיוּפ יד זַא

 "ונובר םוצ טעב ?ןעמ טוט סָאװ .ןדליג גיצפופ רעביא ,ייוו ,יוא ---

 ..! תונמחר ןופ טָאג ַא זיא רע ,םלוע-לש

 !גנוי רעבָארג ַא ןיב ךיא ,יבר ,רימ רַאפ ריא טעב --

 .לאיחי טגָאז -- !ןטעב ןעמַאזוצ רימָאל ---

 ןעמַאזוצ םיא טימ ןָא-טבייה ןוא ןדיא ןטימ קעװַא ךיז טלעטש רע ןוא

 ןופ גָאט ןיא ןפלעה ריד טעװ טָאג; :קוסּפ ַא ךָאנ קוסּפ ַא .ןגָאז וצ םיליהת

 .םינּפ ןרעביא ןגיוא יד ןופ םיא ןעניר ןרערט יד .ךיז טנייוועצ רע ןוא ,"טיונ

 טסיירט טניפעג ןוא ךיוא ךיז רע טנייוועצ ,טנייוו לאיחי זַא ,דיא רעד טעז

 .ןרערט ענייז ךרוד

 וצ עמשטערק רעד ןיא טייג ןוא ןיירַא טנַאה ןיא לכיט ןייז לאיחי טמענ

 עטסערג יד זיא סָאװ ,"םייובשדןוידּפ , רַאפ הבדנ ַא טעב ןוא ןדיא-םירחוס יד

 זיא טייקכעלרעדירב ןופ ליפעג סָאד ,טמירַאװעגנָא ןענייז רעצרעה יד .הוצמ

 .רעטכייל טנַאה יד טרעוו ,ךַאװ

 ,ןדיא םעד רַאפ ,לאיחי ,ףיונוצ טשינ עקַאט רע טמענ ןדליג גיצפופ ןייק

 ךָאנ ןענייז געוו ןפיוא ,ןדיא ךיז ןעניפעג ןיילַא עילָאּפָאט ןיא רָאנ טשינ רעבָא

 ןָאק ןעמ ןוא ,ףיוא ךיז ןטלַאה םיחרוא-ןדיא ואוו ,סרעמשטערק עשידיא ןַארַאפ

 ,ןביילק הבדנ ַא

 טזייוװַאב ןוא טנַאה ןיא טלעג-הבדנ עליישטַאפ רעד טימ דיא רעד טייטש

 :ערעדנַא וצ סע



 243 | ריא םיליהח רעד

 ! ןרָאװעג ןפלָאהעג ןיב ךיא זַא ,ןיוש ריא טעז ,ונ --
 לביטש:תבש סלאיחי ןיא ףיונוצ עלַא ןיוש ךיז ןעמוק בירעמ ןוא החנמ וצ

 ,הרשע-הנומש ןייגסיוא סלאיחי ףיוא טרַאװ ןעמ .םורפ רעייז טנוװַאד ןעמ ןוא
 .ןיבר ַא ףיוא יו

 רָאג ןָאק ןיירַא געוו ןיא ךיז ןזָאל ןגעוו .יינש רעד ץלַא טיש ןסיורדניא
 ןוא םירָא ,עמשטערק ןיא טכַאנ רעביא ףיוא ץלַא טביילב ,ןייז טשינ דייר ןייק
 הוצמ עסיורג ַאזַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןדירפוצ זיא ןעמ .חרוא ןוא רחוס ,ךייר
 -עוו ַא םירתוס עכייר יד ןלעטשַאב ,ךַאװ רעצרעה יד ןענייז ,ןעוועג-םייקמ
 יז ןוא ןעלזייר טימ עקרעקנעש יד ןיוש טייטש ,לארשי-לכ רַאפ ערעשט
 שיט םייב .ןווירג ןוא ץלַאמש-ןזנעג ךס ַא ןיײרַא ןעוט ןוא קינּפורק ַא ּפָא ןכָאק
 ןייק ןוא םירָא ןייק ָאטשינ ,החּפשמ ןייא ןיוש זיא סע .סיוא עלַא ךיז ןצעז

 ןוא ךיז טרעוו רע שטָאכ ,ןָאןביוא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןעמ טצעז ןלאיחי .ךייר
 סיפ ענעריױרפעגּפָא יד טימ דיא רעד טייטש םיא רעטניה רעבָא ,טשינ ליוו
 -םירָא וליפַא .ךיילג ןדיא עלַא ןרעוו ןיבר ַא ייב ןוא ."יבר, םיא טפור ןוא :

 ןסיב ןייז .שיט םוצ טשינ .ןזָאלעגוצ ערעשטעוו רעד וצ ךיוא טרעוו שואעדַאט
 ..טלעטשעגוצ ריט רעד וצ רע טגירק קנורט ןייז ןוא

 ַא ואוו םירָאװ .לָאמ ןדעי יו שיט םוצ טשינ רעבייוו ןיוש ןעגנַאלרעד
 -סנַאמ ןעגנַאלרעד סע .ןיהַא רעבייוו ןייק טשינ ןסַאּפ ,טציז דיא רעמורפ
 סע יװ ,וצ ךיז ןקוק ןוא סנטייוורעדנופ ןעייטש רעבייוו יד ןוא ,ןענױשרַאּפ
 ןעייטש רעטכָאט ריא ןוא עקרעקנעש יד .ןענױשרַאּפסנַאמ עמורפ ייב וצ-טייג
 יד רעביא לברַא יד לָאמ סָאד טשינ ןיוש טגָארט עקרעקנעש יד ,ןקוק ןוא

 זיב ןַאטפַאק םעד טלּפענקרַאפ ,טנעה יד טקעדרַאפ .טצרַאשעגפיורַא טנעה

 רעטנוא רָאה עטלזיירקעג עלַא טּפוטשעגרעטנורַא ,זלַאה םייב ּפָאנק ןטצעל םוצ
 ,םעלָא םעד רעביא ןקָארשרעד ,לבייו עגנוי עמירָא סָאד ןוא .עקּפוק רעד
 יז .סּפעש רענעריולרַאפ ַא יו טייטש ,ןַאמ ריא טימ ָאד ךיז טוט סע סָאװ
 ןוא קערש ןייא ןיא זיא ,ךיז טניפעג יז טלעוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא ,טשינ טסייוו
 ריא טקירד רערעווש לָאמַא סָאװ .טוט יז סָאװ ,טירש ןדעי רעביא טסגנַא
 ןעמוק תואשמ טימ גרעב עצנַאג ,ּפָאק םענעריושעג ריא רעביא עקּפוק עפיט
 עגנוי ַא טניוו ַא יו רעטנוא יז ןגיוב ,סעציײלּפ עגנוי עריא ףיוא ךיז ןגייל ןוא

 ןגילייה ַאזַא ןופ בייוו סָאד ןייז וצ טרעוו טשינ זיא יז זַא ,סייוו יז ,עברעוו
 ןפרָאװעג זיא סָאװ ,בָאגפיוא רעד ןופ קערש רעד רַאפ יז ןסיגַאב ןטסגנַא .ןַאמ
 עמַאמ יד ןוא ,ןסקַאװרעד טשינ ךיז טליפ יז רעכלעוז וצ ,ריא ףיוא ןרָאװעג

 : יז טסיירט ןוא טייטש
 ןדע-ןג רעד .ןריובעג וטסיב ןרעטש ןכעלקילג ַא רעטנוא ,דניק ןיימ ---



 שא םולש 2714

 בייוו סָאד ןייז וצ .אנקמ ריד ךָאד ןענייז סניציבר ,ריד רַאפ ןפָא ךָאד טייטש
 ! קידצ ןסיורג ָאזַא ןופ

 טרעהעג ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמ טָאה ,עטָאנ 'ר ,רחוס-דלַאװ ןסיורג םייב
 יד ןגעוו ןוא ,רעמשטערק םייב ןָאטעגּפָא גָאטײרּפ םעד ךיז טָאה סע סָאװ
 .ןזיוװַאב ייברעד טָאה ,םעדייא סרעמשטערק םעד ,ןַאמרעגנוי רעד סָאװ ,םיסינ
 ַא טימ ןוא ןעמוקעג ןיוש זיא העושי יד זַא ,טגָאזעגסיוארָאפ טָאה רע יו
 ךָאנ ןוא ןזיוװַאב םיסינ טָאה רע .טמיילעג הררש םעד רע טָאה קוק ןזיולב

 רע סָאװ ,תודיסח םעד ןגעוו טרעהעג ןעמ טָאה ךיוא ,ןכַאז-רעדנואוו ערעדנַא
 טשינ רעייז סָאד זיא .םירחוס יד ןשיוצ עמשטערק רעד ןיא טריפעג טָאה

 טָאה ןלאיחי ןַאמנגוי ןפיוא .רעדניק ענייז טשינ ךיוא ,רחוס םעד ןלעפעג
 ,תוקיבד ןייז ןלעפעג טשינ זיא סעּפע .גיוא זייב ַא טַאהעג גנַאל ןיוש ןעמ
 ,טכַאנייב ןשיווייפ 'ר טימ ןענרעל-הלבק ןייז ,ןעװַארּפ-הוקמ ןייז ,ךיז-ןיבר ןייז
 .ןענעווַאד םייב ךיז-ןשטיינק ןייז

 םורַא ,סרעטכייל ענרעבליז ןיא טכיל יד ייב טעניבַאק ןסיורג םעד ןיא
 ןציז ,*עסַאק; רעד טימ ןטסַאק רענרעזייא רעד טייטש סע ואוו ,קנעש-םירפס
 ,יקסרעימָאדנַאס שטשָאבָארּפ םעד ,חלג-ספרָאד ןגיטרָא ןטימ דיגנ רעד טציא
 טלעטשעגנָא ןענייז ייז רַאפ .גנוטַארַאב לקיטש ַא ןעמַאזוצ ּפָא-ןטלַאה ייז ןוא

 ןעמ טָאה טעניבַאק םעד ןיא .םילכ ענרעבליז ךס ַא ןיא ןכַאז עטוג שיט ןפיוא
 טדער ,טעדליבעג זיא עכלעוו ,"רונש עשידנעלסיוא; יד ןטעבעגניירַא ךיוא

 ;טסַאגוצ טמוק ץירּפ ַא ןעוו ,לָאמ ןדעי ריא טימ ךיז טזייוו ןעמ ןוא ,שיזיוצנַארפ
 ןוש טיצ עטַאט רעד ןכלעוו ,עלעשטיא .,ןַאמ ריא ,ןוז ןטסטלע םעד ךיוא
 | ,ןטפעשעג יד ןיא ןיײרַא

 -ץעגרע טָאה רע ,טסייה סָאד ,טרָא יינ ַא ףיוא ןעמוקעג זיא עטָאנ 'ר זַא
 וצ טוג -- ןעוועג עטשרע סָאד זיא ,טכַאמעג טפעשעג ַא ,טפיוקעג דלַאוװ ַא ואוו

 בוט-םוי ןדעי ףיוא .עכעלטסייג יד טימ ןוא טרָא ןופ טכַאמ רעד טימ ןבעל
 -ַאב עכעלטניירפ ןטלַאהוצנָא ידכ ,ןבעגעג תובדנ ,טקישעג תונתמ רע טָאה
 טגעלפ חלג רעד .טבעלעג טוג רָאג רע טָאה טרָא ןופ חלג ןטימ .ןעגנואיצ
 "וצ ןוא ייט ףיוא ןעטָאנ 'ר וצ ןעמוקניײרַא ןטנוװָא-רעטניוו יד ןיא לָאמטּפָא

 ייברעד .םינינע עשיפָאזָאליפ-זעיגילער רעביא םיא טימ ןריטוקסיד ןוא סנסייב
 טָאה רענייא סָאװ ,טקעּפסער בילוצ ,חלג רעד זיא ,עטָאנ 'ר יא ,עדייב ןבָאה
 ןעמַאר עסיוועג ןיא ןטלַאהעג ךיז ,ןטיז עטוג בילוצ ןוא ןרעדנַא ןרָאפ טַאהעג
 .ןצינערג יד ןטָארטעגרעביא טשינ ןוא

 סנטַאט םעד ,ןוז רעטסטלע רעד ןוא "רונש ,עשידנעלסיוא,, יד ןעוו ,טציא
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 -רעביא רעטָאפ ןופ קנואוז ַא ףיוא ןבָאה ,תוררש יד ייב רעטערטרַאפלעטש

 רעד ןגעוו ןטלַאהעגרעטנוא ךיז ןעמ טָאה ,ןײלַא חלג ןטימ ןעטָאנ 'ר טזָאלעג
 סָאד ּפָארַא-טריפ סָאװ ,ןביירט-ףושיכ ןייז ןוא הררש ןגעוו ,עמעט רעגיבייא

 עכעלרעדנואוו יד ןגעוו טציא טדער ףרָאד עצנַאג סָאד .געוו ןכיילג ןופ קלָאפ |
 -סױרַא טלָאזעג טָאה ,םעדייא סרעמשטערק םעד ,ןַאמרעגנוי רעד סָאװ ,ןכַאז
 ןייק ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןָאק ןכַאז עכלעזַא ןופ .סטכַאנ-וציגָאטײרפ םעד ןזייוו
 ןופ ףושיכ טימ טקעטשעגנָא טרעװ קלָאפ סָאד .ןעמוקסיורַא טשינ סטוג
 ! הנומא ענעגייא ןייז ןריטקעּפסער וצ ףיוא-טרעה ןוא תוישעמ עכלעזַא

 ןיא ןסיורד טלַאה ץירּפ רעד סָאװ ,לדיא-עלָאמס סָאד טנָאמרעד טָאה ןעמ
 { דלַאװ

 -סױרַא קיניבצ-יתבש םעד וצ טפָא זיא םעדייא סרעמשטערק םעד ---

 "רעד םירעיוּפ יד .טנרעלעג ףושיכ םיא ןופ טָאה רע ןוא ,טכַאניײב ןעגנַאגעג
 סענרַאס ןוא ,ןעלבוט ךיז ןווַאטס יד ןיא ןעזעג טפָא עדייב ייז טָאה ןעמ זַא ,ןלייצ

 טרָאד דיא רעד ,ןיינ .ןעילפ וצ ןעמוקעג ןענייז ןביוט ,ןעגנַאגעגכָאנ ייז ןענייז

 רעמייהעג ַא וצ טרעהעג רע ,טסירק ןייק טשינ ןוא דיא ןייק טשינ זיא ןסיורד
 טעב ,רעבייו טימ טײקנסַאלעגסיױא טביירט ,טגָאז ןעמ יו ,עכלעוו ,עטקעס
 טָאה םעדייא סרעמשטערק םעד סָאװ ,םיסינ עלַא יד טָא ,ןטייקגידריוומוא וצ
 ,תומש עשיטסילַאבַאק עמייהעג ךרוד ןָאטעג רָאנ ,שרעדנַא טשינ ןענייז ,ןזיװַאב
 יד זיא סע .טנרעלעג לדיא-עלָאמס ןופ טָאה רע סָאװ ,ןכורּפש-ףושיכ ךרוד

 ןיא ןָא ַאד ןעייג סָאװ ,םישעמ עסואימ יד וצ ןכַאמ וצ ףוס ַא טייצ עטסכעה
 .ףרָאד

 טַאה --- ,קלָאפ ןטסָארּפ ןרַאפ ךעלרעפעג רעייז ןענייז ןכַאז עכלעזַא --
 סע ןטייקנדיישרַאפ ןוא תוריתס ַא רַאפ סָאװ -- .ןפורעגנָא ךיז חלג רעד

 ןגָאלאעט רַאפ ןינע ןַא סָאד זיא ,תונומא ענעמונעגנָא יד ןשיווצ ןריטסיזקע
 טירט יד ןיא ןייג ףרַאדַאב קלָאפ עטסָארּפ סָאד רעבָא ,ןשטנעמ עטעדליבעג ןוא
 לָאז טלעוו יד ידכ ,סעיגילער ערעייז ןריטקעּפסער ןוא ערעטלע ערעייז ןופ

 סָאװ ,ךיז טײטשרַאפ ,ץירּפ רעד גידלוש זיא םעד םעלַא ןיא .םויק ַא ןבָאה
 סע טלַאה ןוא סע טציטש ןוא טכַארבעגנײרַא ףרָאד ןיא ףושיכ םעד טָאה

 טשינ לָאמנייק טמוק ףרָאד ןופ ץירּפ רעד זַא ,ןייז טוג ןיוש ןָאק סָאװ ,.רעטנוא
 ,ךיז טייטשרַאפ .עיגילער רענעמונעגנָא רעד טימ ףמַאק ןיא טייטש ,ךריק ןיא
 םיוק זיא גָאטנוז ןטצעל .גנורעקלעפַאב רעד ףיוא ןעלגיּפשּפָא ךיז זומ סָאד
 םענעגייא םעד ייב גנוצעשגנירג ַאזַא טעז קלָאפ סָאד זַא .ךריק ןיא ןעוועג רעוו
 זיא רע זַא ,רָאג ןעמ טגָאז סנטצעל -- .רעכעלטסייג רעד טגָאלק --- !ץירּפ
 רענעלּפ עכעלקערש טימ םורַא ךיז טגָארט רע זַא ,ץירּפ רעד ,ןרָאװעג עגושמ
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 ,םישרוי יד וצ ןלַאפנײרַא טשינ לָאז סע ידכ :ןענערברַאפ וצ ףרָאד עצנַאג סָאד
 ,יקסווָאדיװ ןַאּפ רעגנוי רעד .עגידנעטשנָא ,עכעלטנרָא אקוד רע טָאה םישרוי

 ןטלַא םעד ןגעג סעצָארּפ ַא טציא טריפ רע .ץירּפ רעתמא ןַא זיא ,ןיזוק רעד
 טגיסעלכַאנרַאפ ץירּפ רעד לייוו ,ןבעל ןייז ייב ךָאנ רעטיג יד ןעמענוצרעביא --
 יד ייב זיא ,יקסווָאדיװ רעטלַא רעד ,רע יצ ,עגַארּפ ַא ללכב זיא סע ןוא ייז

 ...ןעקנַאדעג עגיטכיר
 -רַאפ ןיא ןיוש טייטש רע ןוא טסואוועג טוג ץנַאג סָאד טָאה עטָאנ 'ר

 ,סעצָארּפ םעד טריסנַאניפ ,טלעג סיוא םיא טגרָאב ,ץירּפ ןגנוי ןטימ גנודניב

 רעכיז עטָאנ 'ר זיא ,ןכַאמ טשינ ךיז לָאז סע סָאװ .ןטלַא ןטימ טריפ רע סָאװ
 טצעזרַאפ סעקרַאװלָאפ רָאּפ ַא ןגיל ךיוא ,רענייז זיא דלַאװ רעד .עילָאּפָאט ןיא

 ךַאמּפָא םעד ןגיל ךיוא טרָאד טָאה רע .*ןטסַאק םענרעזייא, ןיא םיא ייב ןיוש
 ןופ ,םיצירּפ עדייב ןופ --- ,לַאפ ןדעי ףיוא --- ,ןבירשעגרעטנוא דלַאװ ןרעביא
 ביל טָאה עטָאנ 'ר .השורי רעד ףיוא טרַאוװ סָאװ ,םעיינ םעד ןופ ןוא ןטלַא םעד
 "עג ןכַאמ ךיז טזָאל ץירּפ ןגנוי ןטימ ןוא ,קירב רענרעזייא ןַא ףיוא ןייג וצ

 :ץירּפ רעתמא ןַא יו ףיוא ךיז טריפ ,שטנעמ רעגידבשוימ ַא זיא רע ,ןטפעש
 ,ןטרַאק ןיא טליּפש ,דנַאלסיוא ןיא רעדָא טָאטש רעסיורג רעד ןיא טציז רע
 ןיא גידנעטש ךיז טגיטיונ רע --- ,טרָאװ ןייא טימ .רעבייוו טָאה ,דרעפ טלַאה
 .טלעג

 טרעלק ןעמ ןוא עדייב ןעמ טציז .,ץירּפ םעיינ ןופ טלַאה חלג רעד ךיוא
 .ןגיניירוצסיוא לווייט ןופ עילָאּפָאט ױזַא יו ,תוצע

 ,ןביירטרַאפ דלַאװ ןופ לדיא-עלָאמס סָאד ןפרַאדַאב ןעמ טעוװ לכ-םדוק ---
 ,ןפלעהוצ לָאז חלג רעד רָאנ --- .עטָאנ 'ר טגָאז -- ,רעניימ ךָאד זיא דלַאװ רעד

 סעכלעזַא לָאז ןעמ זַא ,ךריק רעד ןיא ןרעלקפיוא םירעיוּפ יד ףרַאדַאב ןעמ

 .ןזָאלוצ טשינ
 םעד ךָאנ טגָאזעג רעטעּפש דיגנ רעד טָאה סמעדייא ןוא ןיז ענייז וצ ןוא

 : ןײגקעװַא סחלג
 -שירַאנ יד ןעמ ףרַאדַאב ,םעדייא סרעמשטערק םעד ,ןַאמנגנוי םעד --

 ! ןגָאלשסױרַא ּפָאק ןופ ןטייק



 4 לטיּפַאק

 ט9פשמ רעד

 טלעטשעג ךיז טָאה סע .טגיילעג ןיוש ךיז טניוו-יינש רעד טָאה סנגרָאמוצ
 טקַאּפעגניײא ןענעװַאד ןכָאנ טָאה לאיחי .ןרָאפעצ ךיז ןענייז ןדיא יד ןוא ,געוז ַא

 ןיא ,שיווייפ 'ר ,ןיבר ןייז וצ ןײרַא געוו ןיא ןזָאל ךיז טלָאװעג ןוא לקעּפ ןייז
 ,שרדמה-תיב-דלַאװ

 טייג םעדייא רעד סָאװ ,טרעדנואוועג וליפַא ךיז ןבָאה רעגיווש-ןוא-רעווש
 סָאװ ,סיפ ענעריורפעגּפָא יד טימ ,לאירזע 'ר ,דיא רעד :ןענרעל רעטייוו ךָאנ
 טימ ןענרעל ןָאק ,לאיחי ,רע זַא ,טגָאזעג טָאה ,ןבילבעג עמשטערק ןיא זיא
 ןביילב ןיוש לָאז לאיחי זַא ,טלָאװעג טָאה עקרעמשטערק יד ןוא ,ערעדנַא
 ,םייהרעדניא

 ייב יו ןעזסיוא טעװ סע .ןבוטש ייווצ ןעמיורפיוא םיא ןלעוו רימ --
 ,טגָאזעג יז טָאה --- ,בר ַא

 טגָאז -- ,ןַאט וצ טָאה רע סָאװ רעסעב ךָאד רע טסייוו םתסה-ןמ --
 טַאהעג ארומ טָאה ןוא םעדייא ןייז ןיא ןביולג טַאהעג טָאה סָאװ ,ףלָאװ-המלש

 ןשיווייפ 'ר וצ ןייגקירוצ ליוו רע זַא --- .םיקסע ענייז ןיא ןשימוצניירַא ךיז
 ,טייהרעטנוזעג ןייג רע לָאז ,ןיירַא שרדמה:תיב ןיא

 --- ,ןריפּפָא ךיד ןוא ןענַאּפשנײא ןטילש םעד ןזָאל ריד לעװ ךיא ,טרַאװ ---
 ,םעדייא םוצ טגָאזעג רע טָאה

 לאיחי טָאה -- ? ןטילש ַא ןבָאה ףרַאד ךיא סָאװ ,סָאד ךיא ןיב רעוו --

 ,געוו ןיא ךיז טזָאלעג ןוא סעציילּפ יד ףיוא סיפ יד טּפַאכעג ,טרעפטנעעג
 ,ךייא רַאפ רעמ טשינ זיא סע .ןייג ןיילַא ןזָאל טשינ ךייא לעװ ךיא --

 יד טימ לאירזע טגָאז -- ,טניורקעג ךייא ןבָאה ןדיא .,ןיילַא ןייג טלָאז ריא זַא
 ,ןטײלגַאב ןלאיחי ליוו ןוא סיפ ענעריורפעגּפָא

 -ּפערדעג לאיחי ןיוש טָאה ,טקוקעגמוא ךיז טָאה דיא רעד רעדייא רָאנ

 .ןירַא דלַאוװ ןיא געוו ןפיוא יינש ןיא טעשט
 ןעגנַאגעגכָאנ סנטייוורעדנופ רעבָא םיא זיא דיא רעד

 טָאה יז .רעטצנעפ םענעריורפעג ןיא םינּפ ןטימ ןענַאטשעג זיא לזייר
 ַא טכַאמעג-יירפ לגענ עריא טימ ןוא טכױהעגּפָא ליומ ןופ ערַאּפ רעד טימ
 ..ןלאיחי ןגידנעיײגּפָא םעד טקוקעגכָאנ ןוא לבייש ןפיוא זיולב םענעריורפעג

 -תיב סָאד; ןפורעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןעטָאנ 'ר ייב בוטש רעסיורג רעד ןיא
27 



 שַא םולש | 218

 ןגנַאל םורַא .טצייהעג ךיז ןבָאה סנוויוא ייווצ .םירַאװ ןעוועג זיא ,"שרדמה

 ןוא ןיז סעטָאנ 'ר טצעזעגסיוא ןעוועג ןענייז ,םירפס טימ טגײלַאב ,שיט

 טימ טנרעלעג ,תורמג עסיורג יד רעביא טלקָאשעג ךיז ןבָאה ןוא סמעדייא

 רעד ידכ ,ןעיירשרעביא ןרעדנַא םעד טוװאורּפעג טָאה רענייא ,תולוק עכיוה

 ערעייז ןרעה ןלָאז ןבוטש עטסגינייוועניא יד ןיא רעבייוו יד ךיוא ןוא עטַאט

 ,הלילח ,טשינ -- ןָא-ןביוא ןסעזעג זיא ,שיווייפ 'ר ,דמלמ רעד ...ןעמיטש

 -רעטָאפ ַא ןענַאטשעג גידנעטש זיא ןעטָאנ 'ר רַאפ -- ,טרָא סעטָאנ 'ר ףיוא

 סשינ םיא טָאה רענייק סָאװ ,שיט-הרות םייב ןָא-ןביוא טיײרגעגנָא לוטש

 ,טצונַאב

 ,גידנעעז-טשינ טכַאמעג ךיז ןבָאה סמעדייא ןוא ןיז יד ייס ,שיווייפ 'ר  ייס

 ,שיט םוצ ןפורעגוצ טשינ םיא טָאה רענייק .ןעמוקעגניירַא זיא לאיחי ןעוו

 רעטיב רָאנ טָאה שיווייפ 'ר .טנרעלעג רעטייוו טרעטשעגמוא טָאה ןעמ רָאנ

 'ר טימ טּפשמ-ןשוח ןיא ןיד םעד טשטייטעגסיוא רעטייוו ןוא טצכערקעגּפָא

 רעשינבר ַא ןוא סחוימ-לעב רעסיורג ַא -- ,עלהשמ ,םעדייא ןטסגניא סעטָאנ

 סרעטָאפ ןייז ,ןרעװ וצ בר ַא ,הארוה-רתיה ףיוא טנרעלעג טָאה רעכלעוו ,ןוז

 ..ןייז וצ אלממ לָאמַא טרָא

 רע .ןסיוועג טכעלש ןייז טליפרעד טָאה ,ןרָאװעג גירעיורט זיא לאיחי

 טלַאװעג ןוא סעצילָאּפ-םירפס עסיורג יד וצ לקניוו ַא ןיא ןבילקרַאפ ךיז טָאה

 ּפָאק ןייז ףיוא ךיז ןטיש וצ שיט ןופ ןבױהעגנָא ןבָאה .לרפס ַא ןעמענסױרַא

 : תולוק
 !ןייזזאמטמ טשינ !ןרירנָא טשינ --

 יו ןעזעג טָאה רע .טקוקעגמוא ךיז טָאה ,רענערָאװעג-ךיילב ַא ,לאיחי

 ַא טימ טרָא ןופ ףיוא ךיז טביוה ,דידי סרעטָאפ ןייז ,שיווייפ 'ר ,יבר ןייז

 טשינ ,ּפָארַא"ןוא-ףיורַא שרדמהיתיב ןרעביא ךיז טיירד ןוא ץכערק ןרעטיב

 ןוא ןיז יד ןציז ןבילבעג ןענייז שיט םורַא .וליּפַא קילב ַא ןלאיחי ןקענעש וצ

 ,סמעדייא יד

 ןטַאט םעד ןענרעל ןוא ןציז ,ךעבענ ,זומ ,ןוז רעטסטלע רעד ,עלעשטיא

 רעד טייג םיא .ןטפעשעג יד וצ ,תוררש יד וצ טיצ ץרַאה ןייז שטָאכ ,בילוצ

 רעבייוו יד טימ ןעגנערברַאפ טלָאװעג רעביל טלָאװ רע .ןָא טשינ קסע רעצנַאג

 עכלעוו ,לבייוו ןגייא ןייז טימ טּפיוהרעד ןוא ,ןבוטש עטסגינייוועניא יד ןיא

 ןעק ,עיצילַאג ןופ טמוק יז ."רונש עשידנעלסיוא יד, בוטש ןיא טפור ןעמ

 ףיוא ךיז טריפ ןעמ יװ ןַאמ םעד טנרעל יז ןוא ,שיזיוצנַארפ שזַא ,ןכַארּפש

 רעד יװ ןלאיחי טימ השעמ עצנַאג יד ןָא-טייג ,ןעלעשטיא ,םיא .ןטייל ןשיווצ

 .יינש רעגירָאיַארַאצ
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 ןטסטלע םעד אנקמ זיא רעכלעוו ,לשירעב ,ןוז רעטייווצ רעד טציז סע

 ןילַא םיא .םיצירּפ יד טימ ףיוה םעד יא ,בייוו שידנעלסיוא ןייז יא רעדורב
 -גורתא ןַא טימ לבייוו רַאד ןיילק ַא טימ ,סוחי טימ טכַאמעג-הנותח ןעמ טָאה
 םיא .אמט גידנעטש זיא עכלעוו ,העונצ עסיורג ַא ןוא עמורפ ַא רעייז ,םינּפ
 .האּפ רעקניל רעד ןיא ןלאיחי טימ קסע רעצנַאג רעד ךיוא טגיל

 רעכלעוו ,*לּפוטמ-לעב; רעד ,םעדייא רעטשרע רעד שיט םייב טציז סע
 טציז סע .ןעמַאזוצ סמעדייא ןוא ןיז עלַא יו רעמ ,ןעלדניק ןייא ןיא טלַאה

 -רעד רעבָא ,רַאדנערַא ןַא גנוי-ןבָארג ַא ןופ דיחי-ןב ַא ,םעדייא רעטייווצ רעד
 ןביוהעג ךיז ןטלַאה סמעדייא ןוא ןיז עלַא שטָאכ ןוא .דיגנ רעסיורג ַא רַאפ
 ןעוועג-ךדשמ ךיז טָאה עטָאנ 'ר ןכלעוו טימ ,גנוי-ןבָארג ןופ ןוז םעד ןגעג
 עסיורג יד אנקמ רעדניק עגידסוחי עלַא ןגעווטסעדנופ םיא ןענייז ,טלעג בילוצ

 טימ ךיז ןשיוט וצ טיירג ןענייז ןוא ,רעטָאפ ןופ םיא ףיוא טרַאװ סָאװ ,השורי
 ,טלעג ןייז ףיוא סוחי רעייז טימ םיא

 טכָאק סע רעוו ןוא ,םישעמ סלאיחי ןָא ןטסניימ םוצ טייג סע ןעמעוו רָאנ
 ייב טנרעל סָאװ ,רעד ,עלהשמ םעדייא רעטסגניא רעד זיא ,ןטסניימ םוצ ךיז
 רע זיא ,עלַא ןופ רעטסגניא רעד זיא רע שטָאכ .הארוה-רתיה ןשיווייפ 'ר

 עלַא ןופ ןענרעל רעסעב רע ןעק ,סנטשרע .,ןעזעגנָא רעמ ןוא ונרומ רעמ ךָאד |
 ןעמונעגוצ עטָאנ 'ר סָאד טָאה עקַאט םיא וצ ןוא ,סמעדייא ןוא ןיז סעטָאנ 'ר
 ס'רוא-ירואמ םעד רע זיא ,סנטייווצ ; ןיבר ַא רַאפ שיווייפ 'ר ןדמל ןסיורג םעד
 טָאה .עלהשמ ,רע .,ןייז םוקמ-אלממ לָאמַא רעטָאפ םעד טעװ רע ןוא ,ןוז ַא
 ,רעהרַאפ ןפיוא ןלאיחי ןעמענ וצ טגיטכערַאב ךיז ןטלַאהעג עלַא ןופ רעמ
 ,תולאש עשימייה טנקסּפ ןוא ןייד לקיטש ַא ןיוש ןײלַא ךָאד זיא רע םירָאװ

 ךיז ןעק רע ,טלעוו ַא ךיז ןופ טלַאה רע .ךיק ןיא ןעטָאנ 'ר ייב ךיז ןכַאמ סָאװ
 ןַאמרעגנוי רעד טעוװ םיא .לבוקמ לקיטש ַא רַאפ ךיז טלַאה ,*ןכַאז; יד ףיוא
 רע גנוי יו ןוא .ןבעג-הצע ןַא םיא ןגעג ןענָאק ךיז טעװ רע ,ןרַאנּפָא טשינ
 -- ,בר ַא יװ ןעזסיוא ןַא ,םעדייא רעטסגניא רעד ,ןיוש רע טָאה ,טשינ זיא

 יז ,ןסקָאװַאב רע זיא לכ-םדוק .םינּפ-תרדה ַא טפור ןעמ סָאװ ,םינּפ ןייש ַא
 ןופ סױרַא טשינ טיוה לקיטש ןייק טעז ןעמ זַא ,רָאה עצרַאװש טימ ,רעב ַא
 ףיוא יו םיא ייב ןסקַאוװ דרָאב ןוא דרעבנקַאב ,תואּפ יד .טנעה ןוא םינּפ ןייז

 -רעווש ןוא גיגָאװ ןוא ,טגָאיעגרעביא ןעמעלַא דרָאב ןייז טימ טָאה רע .ןווייה
 ענייז .רושַא ןגילָאמַא ןופ לודג-ןהוכ ַא ייב יוװ ,דרָאב יד םיא ייב זיא טכידעג
 טָאה זָאנ יד וליפַא .טלעטשעגפיוא טנעוו ייווצ יוװ םיא ייב ןעייטש דרעבנקַאב
 -מוא ייווצ סױרַא ןעלקניפ רָאה דלַאװ םעד ןופ ןוא ,לדרעב ןגייא ריא ךיוא
 טנַאה רענעטקַאװַאב ןייז טימ טָאה רע .ןרעייפ עטכעלש ,עכעלמייהמוא ,עגיאור
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 ,ץיּפשיּפָאק ןפרַאש ןייז רעביא לּפַאק ענעטעמַאס סָאד ףױרַא-רַאש ַא ןבעגעג
 ןוא עינָאלד רעד ןיא דרָאב ןייז ןופ רָאה עטכידעג ללש םעד ּפַאכ ַא ןבעגעג
 ןריולרַאפ ןייטש ןבילבעג זיא סָאװ ,ןלאיחי וצ רעגניפ ַא טימ ףור ַא ןבעגעג
 : קנַאש-םירפס םעד ייב

 ,םיתפומ יד ןגעוו רָאנ זנוא לייצרעד ,ןַאמרעגנוי ,ָאד רעהַא רָאנ םוק --

 !עמשטערק ןיא םירוכיש יד ןשיוװצ טרָאד טזייוװַאב וד סָאװ
 ןגיל ןבילבעג ןענייז סהקזחה-די יד ,סטּפשמ-ןשוח יד ,תורמג עסיורג יד

 ןענייז ייז םורַא .ןעלטרַאג ןוא ךעלכיט-ּפינש טימ טגיילרַאפ ,שיט ןפיוא ענעפָא

 ןיא ךיז טָאה שיווייפ 'ר ןייא רָאנ .ןיז יד ןוא סמעדייא יד טצעזעגסיוא ןעוועג
 .בוטש רעד רעביא ּפָארַא-ןוא-ףיורַא טיירדעג ןצכערק

 ,"שיט-טּפשמ;, םוצ טימעג םענעכַארבעג ַא טימ ןעגנַאגעגוצ זיא לאיחי

 ? עמשטערק רעד ןיא טזייוװַאב וד סָאװ ,םיתפומ ַארַאפ סָאד ןענייז סָאװ ---
 .ןלאיחי טגערפעגרעביא לָאמַאכָאנ ןַאמרעגנוי רעטרָאהַאב רעד טָאה --

 .לאיחי ּפָאיטרעפטנע -- ,םיתפומ םוש ןייק טשינ זייווַאב ךיא --
 ,םיצירּפ יד טימ סטכַאנ-וצ-גָאטײרפ םעד ןעוועג סָאד זיא סָאװ ןוא --

 ? קילבנָא ןזיולב םעד טימ טמיילעג ייז טסָאה וד סָאװ

 .ןעמענייק טמיילעג טשינ בָאה ךיא --
 ? ןָאטעג וטסָאה ןעד סָאװ רָאנ --
 .טיונ רעזנוא ןיא ןפלעה זנוא לָאז רע ,טָאג וצ ןטעבעג בָאה ךיא --
 ?ןטעבעג וטסָאה ױזַא יוו ---
 ,םיליהת טגָאזעג בָאה ךיא --

 ? טצונַאב טשינרָאג וטסָאה *תומש; ןייק ןוא --
 ,ןיינ

 םעד טנָאמרעד וטסָאה רשפא ,םיכאלמ ןופ ןעמענ ןייק טשינ ביוא --

 -- .,ןימ ךיא ןעמעוו ןיוש טסייו וד ?ומש-חמי םעד ,האמוטה:תובא-יבא
 ?יבצ-יתבש םעד

 .ןעמָאנ ןייק טנָאמרעד טשינ בָאה ךיא ,ןיינ ---

 ?טנעָאנ ױזַא זיא העושי יד זַא ,טסואוועג וטסָאה ןעד ןענַאװנופ ---
 זנוא טעװ רע זַא ,םלוע-לש-ונובר ןיא ןוחטב טַאהעג בָאה ךיא לייוו ---

 ,ןפלעה דלַאב
 ,טשינ ךיא סייוו ךָאד ןוא ,םלוע-לשדונובר ןיא ןוחטב ךיוא בָאה ךיא --|
 .ןַאמרעגנוי רעד םיא טגָאז -- !ןָא דלַאב טמוק העושי יד יצ

 ףרעפטנע טנָאקעג טשינ לאיחי םיא טָאה םעד ףיוא
 טכַאד ,עמשטערק רעד ןיא ךייא ייב לָאמַא ןעוועג סָאד זיא סָאװ ןוא --
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 סעּפע טייטש לרעיױּפ ַא זַא ,טסואוועג טסָאה וד סָאװ ,םיאנת ענייד ייב ,ךיז
 ,ןָאט-סטכעלש ,עקרעמשטערק רעד ,רעגיווש ןייד ליוו ןוא ריט רעד רעטניה

 ַא רַאפ ןעוועג סָאד זיא סָאװ -- ,ןענערָאװ יז ןעגנַאגעגסױרַא טסיב וד ןוא
 ? השעמ

 ..וזַא לָאמסנעד טכַאדעגסיוא רימ ךיז טָאה סע --
 ? טכַאדעגסיוא --

 ,זיוהרעדָאפ ןיא ןייטש םיא עז ךיא זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה סע ,ָאי -
 .ןָאט-סטכעלש רעגיווש ןיימ ליוו רע ןוא

 טשינ רימ ךיז טכַאד סָאװרַאפ ? ךַאז ַאזַא ןטכַאדסיוא ךיז ןָאק יו ---

 .ןרעדנַא ןַא ףיוא רע טזייווַאב --- ? סיוא טשינ םיא ךיז טכַאד סָאװרַאפ ? סיוא
 ןרעפטנע טנָאקעג טשינ ךיוא לאיחי טָאה עגַארּפ רעד ףיוא
 ? סיוא טפָא ױזַא ריד ךיז טכַאד סע ---
 ,לָאמלײט .טפָא טשינ ,ןיינ ---
 ?"תומש, ןייק ייברעד טשינ טסצונַאב וד ןוא ---
 .ןיינ ---

 ? ןעד סָאװ רָאנ --
 גָאז ,תונמחר ןעמעוו ףיוא בָאה ךיא רעדָא ,טכעלש רימ זיא סע זַא --

 ,םיליהת ךיא
 -יתבש םעד ייב ,לארשי-רכוע םעד ייב ןסיורד ןָאטעג וטסָאה סָאװ ---

 ? דלַאװ ןיא לדיא-עלָאמס םעד ייב ,קיניבצ
 ,ךיילב טרעוװ לאיחי |

 סָאװ ןכַאז ערעדנַא ןוא םיכאלמ ןופ תומש םיא ייב טנרעלעג טסָאה ---

 ? ןענָאמרעד טשינ ָאד ליוװו ךיא
 .ןכַאז ערעדנַא רָאנ ,טנרעלעג טשינ ךימ רע טָאה תומש ---
 ?ןכַאז ערעדנַא רַאפ סָאװ ,ַאהַא --

 ,טמעשרַאפ טגָאזעג לאיחי טָאה --- ,רהוז ---

 ,שרופמה-םש ןטימ ,תועימק טביירש ןעמ ױזַא יו ,תוישעמ-הלבק ןוא --

 ?ַאה ,ומש-חמי ןטש ןופ תועובש ןוא תומש

 ,ןגיוושעג טָאה לאיחי

 תיליל תידש רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ,האמוט רעד ןופ חוכ םעד טימ ןוא --
 ?טנרעלעפ ךיד רע טָאה ךָאנ סָאװ ןוא ? יאדמשא דש ןטימ

 ,תודיסח ---

 !וטסניימ ,דמש ! תודיסח ןייש -- .עלַא ןכַאל -- ? תודיסח --
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 ןיא טשינ זיא סָאװ ,סעכלעזַא טגָאזעג טשינ רימ טָאה רע ,ןיינ --

 ,געוו ןשידיא
 !טשינ רעדָא געוו ןשידיא ןיא ָאי זיא סע סָאװ ,וטסייוו ןענַאװנופ ---

 ?וטסיב ןדמל רעסיורג ַאזַא ,יסָאװ
 .ןגיושעג טָאה לאיחי
 ? םיא וצ ןעגנַאגעגסױרַא ךיוא וטסיב סנטצעל ןוא --
 ,םיא וצ סױרַא טשינ ייג ךיא זַא ,טייצ ַא ןיוש זיא סע .ןיינ --
 ךיד טָאה רע זַא ,םיא וצ ןייגוצסױרַא טרעהעגפיוא וטסָאה סָאװרַאפ --

 ?געו ןשידיא ןיא טשינ זיא סָאװ ,סעכלעזַא טנרעלעג טשינ רעדיוו

 .ןגיוושעג טָאה לאיחי

 רעמ וטסיב םעדכרוד ןוא ,דמש וצ טדערעגנָא ךיד רע טָאה רשפא --
 ? םיא וצ ןעגנַאגעגסױרַא טשינ

 ,ןיינ --

 ?טדערעגוצ ךיד רע טָאה ןעד סָאװ רָאנ --
 | .ןגיוושעג טָאה לאיחי

 ?ַאה ,קיטשדיבצ-יתבש וצ --

 .ןגיוושעג טָאה לאיחי

 ךיז טסלָאװ וד יו ךיילג זיא ,טסגייווש וד זַא ! אימד האדוהכ הקיתש --
 -ּפָארַא שטַאּפ ןטשרע םעד םיא טָאה ןַאמרעגנוי רעד ןוא -- ...ןעוועג הדומ
 ,טנַאה רעגירָאה רעד טימ טזָאלעג

 .ןעוועג טשינ ןיוש זיא שיווייפ 'ר

 ,סמ"במר יד טימ תורמג יד ןרָאװעג טרַאשעגקעװַא ןענייז עגר ןייא ןיא
 יד םיא ןופ ּפָארַא-קילפ ַא ,שיט ןפיוא ףױרַא-ּפַאכ ַא ןָאטעג ןלאיחי טָאה ןעמ

 ןייא-בָארג ַא ןבעגעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ןסיורדניא בייל עטעקַאנ סָאד ,ןזיוה
 "עג ,ןסירעג ,בייל ןייז ןטָאנקעג ןבָאה ייז .לגענ ןוא רעגניפ יד טימ םיא ןיא
 שיטסירעטקַארַאכ ױזַא זיא סָאװ ,טשרָאד ןכעלקנערקידליוו םענעי טימ ןסיב
 ייב רָאנ טשינ ,רענרעל-םירוחב עכלעזַא רַאפ ,םירוחב-הבישי ןימ ןדעי רַאפ
 רעביא סעכ ןצנַאג םעד ןזָאלסיױוא טלָאװעג בייל סלאיחי ףיוא ןבָאה ייז .ןדיא
 .ןבעל םענעגנואווצעג ,ןשיטירקָאּפיה רעייז

 "רָאפ םיא ףרַאד ןעמ .ןרעהרעד טעװ גינייוועניא ישעטַאט רעד ,ַאש --
 ,ליומ סָאד ןּפָאטש

 -סױרַא טשינ סּפיּפ ןייק טָאה לאיחי .ןקָארשעג ךיז ייז ןבָאה טסיזמוא רָאנ

 רַאפ סע ןטלַאהעג ןוא ףָארטש יד ןעמונעג ביל רַאפ טָאה רע .,ךיז ןופ טזָאלעג
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 טָאה רע סָאװ ,ןיד-תיב-תותימ-עברַא יד ןופ שינעמוקּפָא ןימ ַא רַאפ ,תוקלמ
 .דניז ענייז טימ טנידרַאפ

 יד םירָאװ ,ןרָאװעג ףוס רעד ןלאיחי ןופ טלָאװ סע סָאװ ,סייוו רעוו

 ,ןעגנוגינייּפ עלַא ןוואורּפוצסיוא בייל סלאיחי ףיוא ןבילקעג ךיז ןבָאה טיילעגנוי
 .שירעטכַארטסיוא ױזַא זיא ןבעל עשיטעקסַא סָאד עכלעוו ףיוא ,םייוניע יילרעלכ

 -ןץײרַא טשינ ךיז טלָאװ סע ןעוו ,ןלאיחי ןופ ןעוועג טלָאװ סע סָאװ ,סייוו רעוו
 -פיוא ןופ טעּפמיא ןוא חוכ ןצנַאג םעד טימ שיווייפ 'ר דמלמ רעד ןסירעג

 רעד וצ טליפעג טָאה רע סָאװ ,גנוקנערק ןוא גנוטכַארַאפ ,טײקטכַארבעג
 -סיוא זיא רע סָאװ ,תונויזב ןוא סרעצ עלַא רַאפ ,ערטסַאילַאכ רעשידיגנ

 ןוא טנעה ענעלָאטש ענייז טימ ןסירעגניײרַא ךיז טָאה רע  .ייז ןופ ןענַאטשעג
 :סקניל-ןוא-סטכער ףיוא ןסירעג ,ןפרָאװעג ,בייל ןגידנעילג

 םעד טּפעלשעגסױרַא ןוא ןגירשעג רע טָאה -- !רעדרעמ !םיחצור --
 -סיוא ןוא גנוטכַארַאפ טימ ייז טקוקעגנָא ,טנעה ערעייז ןופ לאיחי ןטעגרהעצ
 ריא !יײז ןיא טנערבעצ ךיז טָאה האנק יד יװ ,קוק ַא רָאנ טיג -- .ןגיּפשעג
 טָאה --- !סחנּפ יו רכש ןעגנַאלרַאפ ןוא ירמז-ישעמ ןעוט סָאװ ,יד ןופ טנעז

 ,ןפרָאוװעגוצ ייז רע

 ףיוא ןעמונעג םיא טָאה רע .ןעװעטַארוצּפָא ןלאיחי ןעגנולעג םיא זיא סע
 טגײלעגקעװַא ,לביטש-םעדיוב ןפיוא ךיז וצ ןגָארטעגפױרַא ןוא סעציילּפ ענייז
 םעטָא םעד םיא טזָאלעג ןוא רעסַאװ טימ םיא ןסָאגעגּפָא ,לטעב ןייז ףיוא

 ןזיוה ענייז םירָאװ ,ןָאטוצרעביא ןבעגעג םיא רע טָאה ןזיוה רָאּפ ַא .ןּפַאכּפָא -
 -עגנוי יד ןופ םינמיס ערָאלק יד ,בייל ןייז יוו טקנוּפ ,ךיז ףיוא ןגָארטעג ןבָאה
 ,לגענ סטייל

 רעד טָאה -- ?ןרעדױלּפסױא דלַאב סע ןעמ זומ ,ןיוש סייוו ןעמ זַא --
 ! ךיז רַאפ סע טלַאה ןעמ --- .ןלאיחי ףיוא טרעזייבעג ךיז דמלמ

 זיא הואג ןופ זיוה ןיא ָאד ,לקעּפ סָאד טקַאּפעגנייא ךיז טָאה שיווייפ 'ר
 רע טָאה ,םענייק טימ ךיז ןענעגעזעג וצ טשינ .ָאטשינ ץַאלּפ ןייק םיא רַאפ
 .קצָאק ןייק ןיבר ןייז וצ טרעדנַאװעגקעװַא

 טָאה ,טכַארבעגמײהַא רעטעּפש לאיחי ןטגיטולבעצ םעד טָאה ןעמ ןעוו
 ןיא ןשטנעמ יד וצ טגָאזעג ,סיפ ענעריורפעגּפָא יד טימ דיא רעד ,לאירזע
 : עמשטערק

 -סעּפע רַאפ טפרַאדַאב רע טָאה םתסה-ןמ .ױזַא ךרד רעייז זיא סע ---
 טָאה -- ןבעגעגסױרַא ןײלַא ךיז ףיוא הבושת יד רע טָאה ,ןעמוקּפָא סָאװ

 יז ןיב ךיא ,ךימ טביולג -- .תיביינב סרעמשטערק םוצ טגָאזעג לאירזע
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 טשינ רענייק דָאנ טָאה ףוס רעייז ,ןגָאלשעג םיא ןבָאה סָאװ ,יד ,אנקמ טשינ

 ,ןעזעג

 ןוא ,רעדניק ערעייז ףיוא דלָאג טימ ןומטמ ַא סיוא ןביג ייז ,יאדוװַא ---

 ךיוא טָאה ןַאמירָא ןַא יוו ,ןקוקוצ טשינ ייז ןענָאק ,סױרַא טשינרָאג טמוק סע
 ןענייז םלוע-לש-ונובר םייב !רָאנ סע טמוק ןיילַא ייז ,דניק ַא סנייז ןופ תחנ
 יד ןופ ןרערט יד ךיז טשיוװעג עקרעמשטערק יד טָאה -- !ךיילג עלַא רימ
 ןציז טשינ ָאד ןעד ןָאק רע ? ייז וצ ןייג טפרַאדַאב רע טָאה טשינַא -- .ןגיוא
 / ?ןענרעל ןוא

 ןוא רעטצנעפ ןיא ןענַאטשעג זיא יז רָאנ ,טגָאזעג טשינרָאג טָאה לזייר

 ענעריורפעג יד ףיוא ןטייווק-זייא יד טזָאלעצ ןרערט עמירַאװ עריא טימ טָאה
 .ןביוש

 ןופ ןעמוקעג ךיז וצ ןיוש זיא לאיחי יו םעדכָאנ ,םורַא געט רָאּפ ַא ןיא
 זַא ,טדערעג עמשטערק רעד ןיא ןעמ טָאה ,רעדניק סעטָאנ 'ר ןופ ּפעלק יד

 טכַאנייב רע טָאה ,דלַאװ ןופ דנַאר םייב ןסיורד ,לדיא-עלָאמס ןופ לזייה סָאד
 ןעמ ,ןדנואוושרַאפ ואוו-ץעגרע זיא לדיא-עלָאמס סָאד ןוא ,ןדנוצעג-עטנוא
 טַאהעג תורצ גונעג ןיוש טָאה רעכלעוו ,ףלָאװ-המלש .ןיהואוו טשינ סייוו
 לָאז ןעמ ידכ ,ןופרעד ןדער טזָאלעג טשינ טָאה ,לדיא-עלָאמס םעד רעביא

 םעד טימ ןעגנערבנעמַאזוצ גנודניברַאפ זיא סע רעכלעוו ןיא םעדייא ןייז טשינ
 ףיוא רעבירעד טָאה ףלָאװ-המלש .ןשטנעמ ןגידניז ןוא ןכעלדנעטשרַאפמוא

 זַא ,טלייצרעד טָאה רענעי ןעוו ,ןגירשעגנָא ?שואעדַאט-םירָא, לרעױּפ םעד
 םעדכָאנ ,ןָאטעג סָאד ןבָאה ,רעקעה-ץלָאה עשרעיוּפ יד ,ןשטנעמ סעטָאנ 'ר
 רע רעכלעוו ןיא ,עדער ַא ךריק ןיא ןטלַאהעג גָאטנוז םעד טָאה חלג רעד יו
 זיא סע זַא ןוא ןטָארוצסיױא עילָאּפָאט ןופ ןטש םעד טרעדָאפעגפיוא טָאה

 ,טייזרַאפ ףרָאד ןיא טָאה ץירּפ רעד סָאװ ,סטכעלש סָאד ןעמיורוצסיוא טייצ
 ,ןביירטרַאפ דלַאװ ןיא ןטעקַאנ ַא טזָאלעג ןעמ טָאה ןײלַא לדיא-עלָאמס סָאד

 יינש ןיא ואוו-ץעגרע טגיל ןוא ןרָאװעג ןריורפרַאפ גנַאל יאדווַא ןיוש זיא רע
 טייצ רעד ךרוד טשינ ןיוש םיא ןבָאה ףלעוו עגירעגנוה יד ביוא ,דלַאוװ ןיא
 .ןסערפעגפיוא

 טימ לדיא סָאד רָאנ טָאה רע ,ןסיוו טזָאלעג טשינ םענייק טָאה לאיחי

 -עלָאמס סָאד ןכוזוצסיוא ,דלַאװ ןיא ךיז טימ ןעמונעגטימ סיפ ענעריורפעג יד
 .לדיא

 רעגיטסָארפ ,רענעקורט ַא ,רעטעװ ןייש ַא ןענַאטשעג זיא ןסיורדניא
 טניוו רעד .דרע רעד וצ ןריורפעגוצ טרַאה ןעוועג זיא יינש רעד .גָאט-רעטניװ
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 טעכוּפעגפיוא ןגעלעג ןענייז סָאװ .,יינש ןטכיש עטשרע יד ןביוהעג רָאנ טָאה
 -עג .טפול רעד ןיא ןטנַאילירב ךעלשירק יוװ ייז ןזָאלבעצ ןוא ףיוא-ןביוא ןופ

 טמיושעג טָאה סָאװ ,קורב ןגיאיינש ןטרַאה ַא ףיוא ןעמ טָאה רעבָא ןטָארט
 -עג ןבָאה דלַאװ ןופ רעמייב עלַא .טייקסייוו רעטצירּפשעג טימ סיפ יד םורַא
 טגיילַאב ןעוועג ןענייז ןגייווצ עלַא .ןטילב-יינש עטסכעלרעה יד טימ טילב

 -רַאפ ןוא ןזָאלבעגּפָארַא ייז טָאה טניו רעד סָאװ ,ךעלעשיק-יינש עקיד טימ
 .ןגער-ײרּפש םענרעבליז ַא יוִי טפול רעד ןיא טײרּפש

 ַא .ליוק ףיוא טנערבעגּפָא ןענופעג ייז ןבָאה לזייה סלדיא-עלָאמס םעד

 רעטוג-טשינ ַא יו טצרַאטשעגסױרַא טָאה ןוויוא רעטרעכיוררַאפ רעצרַאװש
 -מורַא ךיז ןבָאה ןוויוא ןבורח םעד םורַא ,טלעװ רעסייוו ,רענייר רעד ןופ
 -עצ ,ןכַאזבוטש ,ץלָאה טנערברַאפ ןטשער יינש םעד רעביא טרעגלַאװעג
 -תומש ןטשער ,םירפס עשידיא עטנערברַאפ-בלַאה ךיוא ,םילכ ענעכָארב
 ...ןעוועג טשינ רוּפש ןייק זיא ןיילַא לדיא-עלָאמס ןופ .ןטעמרַאּפ

 ערעייז דלַאב ןענייז ָאד .ןירַא דלַאװ ןיא ןכוז םיא טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז
 ַא טימ טציילפרַאפ ןעוועג זיא דלַאװ רעד ןכייט-יינש ןיא ןעקנוזעג סיפ

 טפלעה רעד ןיא זיב ןענייז רעמייב יד .ךוּפ-יינש ןסייוו םענרעבליז ,ןגידנצנַאלג
 ןבָאה ייז ,יינש ןסייוו ןפיט םעד ןיא ןעקנורטרַאפ ןעוועג ןעמַאטש ערעייז ןופ
 ןיא ןטלַאהעג טָאה ןגייווצ יד ןופ .ןגייווצ עסייוו ערעייז טקעטשעגסױרַא רָאנ
 יד ןופ טָאה טניו רעד סָאװ ,בױטשיזָאלג םענעלָאמעג ַא טימ ןטיש ןייא
 .ןוז רעטזייארַאפ ַא טימ ןטכיולעג ךיז טָאה למיה רעד .ןזָאלבעגּפָארַא רעמייב
 ןָא ןגָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ייז ,ןרָאװעג רערעווש לָאמַא-סָאװ זיא גנַאג רעד
 טָאה קעד עקיד ענעכוּפ יד סָאװ ,רעבירג ןיא ןלַאפעגנײרַא ,ןגייווצ-לצרָאװ
 -ַאב םעד וצ געװ םעד טסואוועג רעבָא טָאה לאיחי .טכיילגעגסיוא טַאהעג
 טרָאד .ןעלבוט ךיז ןריפ םיא טגעלפ לדיא-עלָאמס סָאד ואוו ,לכייט םענעטלַאה
 טימ תילט קיטש ַא ןעשטרַאטססױרַא יינש ןופ ןעזרעד לאירזע דיא רעד טָאה
 סע .טנַאקעג טשינ רע טָאה ,ןביוהפיוא טלָאװעג סָאד טָאה רע ןעוו .הציצ ַא
 ,טרַאשעגקעװַא יינש סָאד ןבָאה ייז ןעוו .יינש-זייא ןיא ןריורפעגוצ ןעוועג זיא
 קיטש ןייא ןופ טקַאהעגָסיוא ,שטנעמ רענעריורפעג רעפייטש ַא ןזיװַאב ךיז טָאה

 יינש ןטימ ןעמַאזוצ זיא סָאװ ,ךאלמ ַא יו ןעזעגסיוא טָאה רע .טיינשרַאפ ,זייא
 ,ןלַאפעגּפָארַא דרע'רד ףיוא למיה ןופ

 טרָאװ עכעלקערש סָאד לדיא-עלָאמס םעד ןופ טרעהעג טָאה לאיחי טניז

 -ּפָא ןטינשעגּפָא לָאמ ןייא טימ רעסעמ ףרַאש ַא יוװ טָאה סָאװ ,"יבצ-יתבשע
 טשינ לדיא-עלָאמס סָאד רעמ רע .טָאה ,םיא טימ ןעגנואיצַאב עלַא טקַאהעג

 סיוועג ,ףערטנעמַאזוצ ַא ןופ טייקכעלגעמ עדעי ןטימעגסיוא טָאה רע .ןעזעג
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 רַאפ ,לדיא-עלָאמס םעד ןופ טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןטלַאהעג רע טָאה
 .ןורכז ןופ ןסײרסױרַא ןטייקכעלגעמ עלַא טימ סע טוװאורּפעג ,לוסּפ ןוא ףירט
 טָאה ,םיא טימ טנרעלעג טַאהעג טָאה לדיא-עלָאמס סָאד סָאװ ,סָאד רעבָא
 ,רעמ טסואוועג טשינ טָאה רע זַא ,םיא ןיא ןגָאלשעג ןעלצרָאװ עפיט עכלעזַא
 רע סָאװ ,םעד ןופ טרעּפכורּפַאב ןענייז ,םיא ןיא ןסקַאװ סָאװ ,תוריּפ יד יצ
 'ר ,ןיבר םעיינ ןייז ןופ יצ ,ןשטנעמ םענעגרָאברַאפ םעד ןופ טנרעלעג טָאה
 ןשידיא ןיא ףיט ױזַא ןעוועג לדיא-עלָאמס ןופ תורות יד ןענייז וצרעד .שיווייפ

 ,תורות ערעדנַא יד ןופ ןדיישרעטנוא טנָאקעג טשינרָאג ייז טָאה רע זַא ,טסייג
 ,םירפס עשידיא עגילייה יד ןיא ןוא ןשיווייפ 'ר ייב טנרעלעג טָאה רע סָאװ
 ןופ םיא זיא דיא-עלָאמס סָאד ןגרָאברַאפ ןוא ךעלדנעטשרַאפמוא ,דמערפ יו
 טשינ ץרַאה זייב ןייק םיא ףיוא ךָאד רע טָאה ,ןעמוקעגרָאפ טשינ ןָא לָאמסנעד
 -טימ תונמחר ןייז ָאד ךיוא ןיוש טָאה ,ןלַאפ ערעדנַא עלַא ןיא יו .ןגָארטעג
 ךרוד ,סייוו רעוו; .ןעוועג-תוכז-דמלמ ןדיא םעד ףיוא טָאה רע ןוא ,טקריוועג
 טשינ *?געוװ ןשידיא ןופ ןרָאװעג טריפעגּפָארַא זיא רע תונויסנ עסערָאװ

 טָאה רע ןוא ,תוליפת ענייז תעשב טַאהעג ןעניזניא םיא רע טָאה לָאמנייא
 -רַאפ םעד ןופ ןגיוא יד ןענעפעפיוא לָאז רע ,םלוע-לש-ונובר םעד ןטעבעג

 .תד ןשידיא םוצ ןרעקקירוצ םיא ןוא ןטעשזדנָאלב
 טָאה רע ןעוו ,ןשטנעמ םענעריורפעג-זייא םעד ןופ קילבנָא םייב ,טציא

 ,ןריורפעגוצ םינּפ ןייז וצ קיטש ןייא ןיא ןענייז תואּפ עגנַאל ענייז יו ,ןעזעג
 -זייא ןענייז סעצנָאװ ענייז ,ביוטש-יינש ּפָארַא ךיז טיש ןעמערב ענייז ןופ
 ךיז תונמחר סָאד טָאה -- ,לדרעב-עזָאק ןיד ,לָאמש ןייז ךיוא יױזַא ,סנּפַאצ
 -עלָאמס ןופ דניז יד סיורג יוװ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .םיא ןיא טקעוװרעד
 ,טיוט ןעמַאזיורג ןייז ךרוד ייז רַאפ ןעמוקעגּפָא רע זיא ,ןעוועג טשינ זיא לדיא
 לאיחי זיא ,טריפרַאפ טַאהעג טשינ םיא טָאה געוו רעשלַאפ רעד טייוו יוװ ןוא
 ,תד ןשידיא םוצ ןדנובעגוצ ןבילבעג זיא לדיא-עלָאמס סָאד זַא ,ןעוועג רעכיז
 לָאז סע יװ ,דיא ַא ץלַא ךָאד רע טביילב ,טיגדניז רע זַא וליפַא ,דיא ַא ןוא
 ,לארשי-רבק וצ םיא ןעגנערב וצ הוצמ עסיורג ַא סע זיא ,ןייז טשינ

 הוצמ יד היכז עסיורג ,עסיורג ַא זיא סע ,"הוצמ-תמ; ַא זיא סע -- -
 ,ןלאירזע 'ר יצ טגָאזעג רע טָאה --- ! ןייז-וצ-םיקמ

 ןלַאפעג ןיוש ןענייז סנטָאש עיולב .טכַאנרַאפ ןרָאװעג ןיוש זיא לייוורעד
 .תויח רַאפ הנכס ַא זיא דלַאװ ןיא םיא ןזָאלרעביא ,רעמייב עטײנשַאב יד ןופ
 רעטניוו ןדעוװש םעד ןיא ןענייז עכלעוו ,ףלעוו יד סָאװ ,רעדנואוו ַא זיא סע
 ַא וצ ךיז ןרעטנעענרעד וצ ךיז טגעוורעד ןוא רעגנוה ןופ ןרָאװעג טגָאיעג

 םעד ןיא ךיוא .ןענופעגסיוא טַאהעג טשינ ךָאנ םיא ןבָאה ,בושי ןכעלשטנעמ
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 -ּפָא ךיז טָאה רע שטָאכ ,לדיא-עלָאמס סָאד זַא ,ןמיס ַא טַאהעג לאיחי טָאה

 ןיגמ רעוו זיא ןביוא .היכז ַא ךָאד טָאה ,ןכַאז ענעגרָאברַאפ יד טימ ןבעגעג
 טָאה ןעמ םירָאװ .ןפלעה םיא ןעמ ליוו למיה ןופ ןוא ,םיא טצישַאב ,םיא ףיוא
 טשינ םיא ייז ןבָאה ךָאד ןוא ,עגיסיפ-ריפ ןופ טירט ןעזעגנָא יינש ןרעביא
 -תילט ןייז ןיא ןרָאװעג טגָאיעג זיא רע ןעוו רָאנ ,שרעדנַא טשינ .ןענופעגסיוא
 ןוא ןזָאלב וצ ןביוהעגנָא טניוו-יינש רעד טָאה ,ןײרַא דלַאװ ןיא ןיליפת-ןוא

 ןבָאה ףלעוו יד זַא ,יינש ןיא ןרָאװעג ןטָאשרַאפ ףיט ױזַא זיא רע ןוא ,ןטיש וצ
 ןבילבעג רע זיא ,ןלעטשפיוא טװאורּפעג םיא טָאה ןעמ .ןענופעג טשינ םיא
 -ןוא-דרָאב ענעריורפעג יד טימ ,שטנעמ-יינש ַא יוװ ,זייא קיטש ַא יװ ,ןייטש
 ? םיא טימ ןעמ טוט סָאװ .תואּפ

 ךיוא ןוא ,ןפָאלעג זיא ןעמ ןכלעוו ךָאנ ,ףלָאװ-המלש רעמשטערק רעד

 -רעד ןעקנעדעג ןוא ןרעה טלָאװעג טשינ ןבָאה ,עמשטערק ןיא ןדיא ערעדנַא
 .לארשי-רבק וצ ןיירַא טָאטש ןיא ןעגנערב לדיא-עלָאמס סָאד לָאז ןעמ זַא ,ןופ

 ,הריבע עטסערג יד זיא סע זַא ,טרסומעג ,טמערוטשעג לאיחי טָאה טסיזמוא
 תמ םעד ןעגנערב ןופ הוצמ יד זַא ;רּפכמ ץלַא זיא טיוט רעד זַא ; תמה-ןויזב
 ןָאט וצ ןבָאה טלָאװעג טשינרָאג ןבָאה ייז .סיורג רעייז זיא לארשי-רבק וצ

 : ןרסומוצסיוא םעדייא םעד טגַאװעג טָאה ףלָאװ-המלש ןוא ,םיא טימ
 סָאװ !טשינ ךיד שימ ? םיא רעביא טַאהעג גינייוו ךָאנ טסָאה ,סָאװ ---

 !ןגיל רע לָאז ,טגיל רע ? קסע ןייד סע זיא
 יד וצ .,ןייז-רבקמ טשינ םיא ןליוו ןדיא יד זַא ,ןעז וצ ןעוועג זיא סע

 -עג טשינ םיא ייז ךיוא ןבָאה ,בגַא) טלָאװעג טשינ ןעמ טָאה ןזָאל םיא םייוג

 ןילַא רָאנ ,ןלאיחי רַאפ הצע רעדנַא ןייק ןבילבעג טשינ זיא ,(ןעמענוצ טלָאװ
 .ןייז וצ קסעתמ םיא טימ ךיז

 ןוא לאירזע דיא םעד ךיז טימ ןעמונעגטימ רע טָאה גָאטרַאפ סנגרָאמוצ
 לאיחי סָאװ ,ןָאטעג ץלַא ןיוש טָאה לאירזע .ןײרַא דלַאװ ןיא ךיז טרעדעפעג
 ןעמונעגטימ ןבָאה ייז .םיא ןיא טביולגעג טָאה רע לייוו ,ןסייהעג םיא טָאה
 ַא ןוא קַאה ַא טימ ןפלעה ייז לָאז רע ,שואעדַאט-םירָא לרעיױוּפ סָאד ךיז טימ

 ןּפַאלקוצנעמַאזוצ ןורָא ןַא ףיוא רעטערב רָאּפ ַא ,ןּפַאלקעצ וצ דרע יד לדיר
 ,טרירעגנָא טשינ ןענופעג ייז ןבָאה תמ םעד .ךיז טימ ןעמונעג ךיוא ייז ןבָאה
 טָאה םעד ןופ .טזָאלעגרעביא ןטכענ םיא ןבָאה ייז יו ױזַא ,יינש ןיא ןבָארגַאב

 סיורג טימ .,ןדיא ןרַאפ ןייא רעוו ךיז טלעטש ןביוא זַא ,ןעזעג רעדיוו לאיחי
 לרעױּפ סָאד ןוא -- ,דרע רענעריורפעג ,רעטרַאה רעד ןיא ייז ןבָאה ימ
 .ןבָארגעגסױא רבק ַא -- ,ןבעגעג ימ ליפ רעייז ייברעד ךיז טָאה שואעדַאט

 .ךיז ןרירוצ ,הלילח ,טזָאלעגוצ טשינ עלעיוג סָאד לאיחי טָאה ןילַא תמ םוצ
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 סָאד רע טָאה טשרעוצ .ןעוועג קסעתמ ךיז ןלאירזע טימ רע טָאה תמ ןטימ

 ָאד ןעמוקּפָא לָאז רע ידכ ,(גלש-לוגלג) טרעלָאקעג יינש ןיא לדיא-עלָאמס
 םענעריורפעג ןיא ךָאל ַא ייז ןבָאה ךָאנרעד .דניז ענייז רַאפ טלעוו רעד ףיוא
 םענעריורפעג םעד ןעמונעג ןבָאה ןלאירזע טימ לאיחי ןוא ,טקַאהעגסיױא לכייט

 -לבוט זייא םעד רעטנוא לכייט ןופ רעסַאװ ןיא םיא לָאמ יירד ןוא ןשטנעמ
 :ייברעד טגָאזעג לָאמ ןדעי ןבָאה ןוא ,זיא ןיד רעד יװ ,ןעוועג

 ! אוה-רוהט !אוה-רוהט !אוה-רוהט ---

 לדיא סָאד ןכלעוו ןיא ,טליהעגנייא תילט ןיא ,שובלמ ןשידיא םעד ןיא
 -נײרַא דרע רענעריורפעג רעד ןיא םיא ייז ןבָאה ,ןָאטעג תוליפת ענייז טָאה
 ,ןגיל טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןדיא עלַא יו ,םילשורי וצ ּפָאק ןטימ טגיילעג

 -טעמרַאּפ ,םירפס ןטשער יד ןבעגעגניירַא ךיוא םיא ייז ןבָאה רבק ןיא
 .עּפולַאכ רעטנערברַאפ רעד ייב ןביוהעגפיוא יינש ןופ ןבָאה ייז סָאװ ,םיבתכ
 רעשירפ ַא טָאה ,דרע רעד טימ טקעדרַאפ רבק םעד ךָאנ ןבָאה ייז רעדייא
 ןשלמיה םעיינ ַא טימ תמ םעד טקעדַאב טָאה ןוא ןטיש וצ ןביוהעגנָא יינש

 ,רבק ןיא דיילק
 ןעמָאנ סטָאג טָאה ןוא סנּפָאקוצ ןייז וצ טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה לאיחי

 ,.,טגילייהעג



 9 לטיּפַאק

 ןרָאװעג-טלַא זיא סוטיט

 ןוויוא םייב געט עצנַאג טגיל רע .ןרָאװעג-טלַא זיא ,טנוה רעד ,סוטיט
 ןיירַא ןעשזדנָאלב סָאװ ,ןקעלפ-ןוז עגרַאק יד ןיא ךיז טמירַאװ ןוא ןָאלַאס ןיא
 וצ ךיז טליופ ןוא ,גידנעשעה ,רעווש טמעטָא רע .רעטצנעפ עסיורג יד ךרוד
 -עגפיוא ,ןטיירב ןייז ןופ ןוא ,עּפָאר םיא טניר ןגיוא יד ןופ .ךיז זגעװַאב
 .רעװַאג רעגידנעטש ַא טסילפ קסיּפ םענעטינש

 טכענ עגידרעטניוו עגנַאל יד ךרוד ,געט עגידרעטניוו עצרוק יד ךרוד

 ןיא ,ךיש ענרעטופ ענייז ןיא לוטש-רעטָאפ ןפיוא ,רַאה ןייז ,ץירּפ רעד טציז
 ןיא רעווש טעשעה רע יװ ,טנוה ןייז ףיוא טקוק ןוא ןַאּפושז ןטזָאלעגּפָא ןייז

 -לייט .ןגיוא עגידנטעב עטכייפ טימ ןָא ,רַאה רעד ,םיא טקוק ןוא לקניוו ןייז
 ףיוא ןרָאװעג-רעוװש זיא טנוה רעד רעבָא .ךיז וצ רַאה ןייז םיא טפור לָאמ
 ,קע ןייז ףיוא טנעלעגנָא ,רע זיב ,עלייו עטוג ַא םיא טמענ סע .סיפ יד

 עדרָאמ רעטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ וצ-טייג ןוא ריפ עלַא ףיוא ףיוא ךיז טביוה

 טמענ ץירּפ רעד .ץירּפ ןופ סיפ יד וצ קעװַא גידנעשטשַאל ךיז טגייל ןוא

 ערעדנַא סָאד סנייא ןקוק טנוה ןוא רַאה ,עבמָאג רעגידנעניר רעד ייב ןָא םיא
 רעטשרע רעד ץירּפ רעד ןָאק ךעלדנע רעבָא .ףיט ןוא גנַאל ,ןײרַא ןגיוא יד ןיא
 טעלג ַא טימ םיא וצ רע טגָאז .קילב ןגידנטעב סטנוה םעד ןטלַאהסיוא טשינ
 ;ּפָאק ןייז רעביא

 ! סוטיט ,ןרָאװעג-טלַא טסיב --
 ךיז טיצ ,לוטש-רעטָאפ ןייז ןופ ףיוא לָאמסנעד ךיז טביוה הררש רעד

 ,ןכייר ךָאנ ןייז רעביא טנעה יד טימ ריפ ַא טיג ,גנעל רעצנַאג ןייז ןיא סיוא
 ףיורַא-יירד ַא טיג ,רָאה ּפָאק םענערָאװעג-יורג ןצנַאגניא ןיוש רעבָא ,ןלופ
 ןענַאֿפש ןָא טבייה ןוא סעצנָאװ עטיורגרַאפ ןצנַאגניא ענייז ןופ ןציּפש יד

 : ךיז וצ ןעמורב ןייא ןיא טלַאה ןוא ּפָארַא-ןוא-ףיורַא בוטש רעסיורג רעד רעביא
 ! סוטיט ,ןרָאװעג-טלַא טסיב --
 ..ןײלַא טנוה םעד רָאנ טשינ טניימ רע ןוא
 ןייק טשינ טעמכ רָאג טליפ ןילַא רע ,רע טשינ ,ןיינ ...ןרָאװעג-טלַא

 טימ לופ ןוא טנוזעג זיא רע זַא ,ךיז טכַאד ץירּפ םעד .ךיז ןיא גנורעדנע
 ָאד ךָאנ טלָאװ .ןרָאי עגנוי ענייז ןיא יו ,טפַארק-גנומענרעטנוא ןוא עיגרענע
 ,טסול-סנבעל ןזיײװאוצסױרַא טניולעג ךיז טלָאװ סע סָאװ ייב ,ןעוועג סעּפע
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 ןיא דיז רע טלָאװ ,ָא !ןזיװעגסױרַא סע רע טלָאװ ,ָא -- ,קשח-גנומענרעטנוא
 יד ןיא יו טלָאנשעג ןוא טרעדעלעג ,םרָאפינוא ןייז ןיא ,ןפרָאװעג לטָאז

 רעסייק םעד רעטניה ןקלָאּפ סיקסווָאטַאינָאּפ ןיא זיא ןעמ ןעוו ,ןרָאי עגילָאמַא
 ךיז לָאז סע סָאװ רַאפ ,טשינרָאג ָאטשינ זיא סע סָאװ ,זיא הרצ יד !ןטירעג

 .ןלעװ וצ ,ןטסולג וצ ,ןבעל וצ ןעניול
 ךיז טָאה םיא םורַא טלעוו יד רָאנ ,ןרָאװעג-טלַא זיא רע טשינ ,ןיינ

 ,טרעהעג רע ואוו ,טרָאד --- טרָא ןייז ףיוא ןייטש ןבילבעג זיא רע .טרעדנעעג
 ןופ ּפָא ךיז טקור םורַא רעצנַאג רעד רָאנ .טלעטשעגקעוװוַא םיא טָאה ןעמ ואוו

 -רַאפ גיטפַאהלּפענ ַא יװ ,שזַארימ רעגידנעיצכרוד ַא יװ ,טפױלטנַא ,םיא
 ,רעמ טשינ טריטסיזקע ײמרַא עשיליוּפ יד ,ןריױלרַאפ זיא ןלױּפ ...שינעדנעלב

 םעד רָאנ ,ןייש רעגיטכיל רעד ףיוא טשינ ןיוש ןעמ טעז רעלדָא ןשיליוּפ ןייק
 ןטַאש ןייז טימ דנַאל עצנַאג סָאד טָאה סָאװ ,לגיופ-ביור ןשיסור ןגיּפעק-ייווצ
 סענַאּפ יד .רעטייוו ןבעל ןקַאילָאּפ יד ןוא טלעוװ יד --- ךָאד ןוא .טקעדַאב

 ןעמ ןוא ,רעסילש יד ןיא ,טָאטש-טּפױה רעד ןיא רעלעב ןעװַארּפ ,ךיז ןריזומַא
 .ןרידנומ עשיסור יד ןיא ןָאטעגנָא ענדַארַאּפ ,ןרעציפָא עשיסור ןיהַא טעברַאפ
 ,עשיכיירטסע טימ ייז ןצנַאט ןטרָאד ןוא ,ייז טימ ןצנַאט סעינַאּפ עשילױּפ יד
 יװ ,ןטינשעצ זיא ןליוּפ .ןרעציפָא עשיסיירּפ יד טימ -- רעטייוו לסיב ַא ןוא
 רעד ןיא ףלח םעד טלַאה סָאװ ,אנוש ןטימ ןצנַאט ייז ןוא ,בייל גידעבעל ַא
 ...טנַאה

 -ַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרעציפָא עשינָאעלָאּפַאנ עטלַא יד ,ןגעלָאק ענייז

 ןעמ טָאה ייז ןופ לייט .טריטסערַא ןעמ טָאה ,1831 ןופ דנַאטשפיוא ןיא טגילייט
 ןעמעלַא ייב רעבָא ,דנַאלסור ןייק טקישרַאפ ןעמ טָאה ערעדנַא ,טגידַאנגַאב
 טשינ ייז ןענָאק .רעטכייל זיא ייז ,סיוועג .טריקסיפנָאק רעטיג יד ןעמ טָאה

 רעבָא .ריא רַאפ סנטסגינייוו שטָאכ ייז ןדייל ,גנואיירפַאב סנלױּפ רַאפ ןפמעק
 ךָאנ ןעמוקעג טשינ זיא ןעמ .ןסעגרַאפ ןעמ טָאה ,ןיקסווָאדיװ ןַאּפ ןָא ,םיא ןָא
 ,טריקסיפנָאק טשינ קעטנָאיַאמ ןייז טָאה ןעמ ,טכירעג ךיז טָאה רע יװ ,םיא
 טלָאװ רע יו ,םיא טרירָאנגיא ןעמ .ןשטנואוועג ךיז ץרַאה ןיא סע טָאה רע יו
 ןעוועג טשינ טלָאװ רע יו ,דנַאטשּפיוא ןיא טגילײטַאב ןעוועג טשינרָאג ךיז

 יז טָאה שטיװעקסַאּפ טשריפ רעד סָאװ ,רעציפָא רעשינָאעלָאּפַאנ רעטלַא ןַא
 ןעמ טפור םיא .ייז רַאפ ארומ טָאה רע לייוו ,ױזַא ייז טפדור ןוא טנייפ עלַא
 םיא ןָא --- ,ארומ ןייק טשינ ןעמ טָאה םיא רַאפ ,ורוצ ןעמ טזָאל םיא ,טשינ
 רעבלַאה ַא ,לטב-רבוע רעטלַא ןַא רָאנ ,טשינרָאג זיא רע .ןסעגרַאפ ןעמ טָאה
 .ןבעל םייב ןענעשרי םיא ןליוו םישרוי יד סָאװ ,רענעגושמ

 טָאה רע סָאװ ,ריּפַאּפ סָאד טּפַאכ ןוא קנַאדעג םעד ייב ףיוא-טגנירּפש רע
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 ףעד ,ןוז סרעדורב ןייז ,שרוי ןייז זַא ,עשרַאװ ןיא טַאקָאװדַא ןייז ןופ ןעמוקַאב
 ןיא ןדיא םייב סעקרַאולָאפ ענייז עלַא ןוא עילָאּפָאט ןיוש טָאה סָאװ ,ייטלוה
 ןיוש רע טָאה ,טנשריעג ךָאנ םיא טָאה רע רעדייא -- ,טצעזרַאפ ןסיורד דלַאװ

 טשינ ךיז ןָאק ,גידלודעגמוא זיא ,ייטלוה רעד ,רע --- ,טפיוקרַאפ השורי יד
 ,*טווַארּפוא רעשטינלָאר, רעד ייב ןָא םיא טגָאלק ,טיוט ןייז ףיוא ןטרַאוװרעד

 עילימַאפ רעד ןופ רעטיג עסיורג יד זַא ,ץלַא טעװעלכַאטרַאפ ,ץירּפ רעד ,רע זַא
 טיג ,עגושמ ןוא טלַא זיא ץירּפ רעד לייוו ,דוביאל ,ןריולרַאפ ןעייג יקסווָאדיװ
 ..ןריגערטימ ליוװ ,ץירּפ רעגנוי רעד ,רע .ייז טימ ּפָא טשינ ךיז

 ךיז ייז ןבָאה סָאד .ןירעד ןקעטש סע ּפעק סנעמעוו ,טסייוו הררש רעד
 ןעמעוו ייב ,דלַאװ ןיא ןסיורד דיא רעד ןוא חלג רעד -- ,ןעמונעגנעמַאזוצ

 ךוטּפ םיא ןופ ןליוו ייז ,עװַארּפס יד ןריפ ייז .טצעזרַאפ ןיוש זיא עילָאּפָאט
 .רֶע טשינ ,ןריגער ייז .עילָאּפָאט ןיא ץלַא טימ ןיוש ןטלַאװרַאפ ייז .ןרעוו
 ,ןשטנעמ ַא םענייז ןבירטרַאפ ,טנערברַאפ לדיא ןופ עּפולַאכ יד ןסיורד ןבָאה יז
 .ןײרַא דלַאו ןיא ןטעקַאנ ַא טכַאנייב ,עיצקעטָארּפ ןייז רעטנוא טייטש סָאװ
 ןוא דלַאװו ןיא ןײגסױרַא ןוא טנַאה רעד ןיא סקיב ןייק ןעמענ טשינ רע לָאז

 ןריטסערַא ןזָאל טשינ רע לָאז ? םענייא וצ זיב ןענעליוקסיוא טרָאד ןדיא עלַא
 ןוא טנַאּפשעגנייא ןסקָא וצ ןגָאװ-טסימ ַא ףיוא ןצעזפורַא םיא ןוא חלג םעד
 !! ןקישסױרַא ףרָאד ןופ

 טײקכַאװש ןייד סױרַא טשינ זיו :םיא טנרָאװ ליפעג גינייוועניא ןַא

 -סיוא סָאד רעמ חוכב טשינ זיא רע זַא ,טסואוועג טָאה רע !רעטלע רעד ףיוא
 ןייג טשינ ןיוש טעוװ רענייק ,ןרעה טשינ ןיוש םיא טעוװ רענייק זַא ,ןריפוצ
  ,טשינ ךיוא ןדיא םעד ןגעג וליפַא רָאנ ,חלג םעד ןגעג רָאנ טשינ ,םיא טימ
 ןיוש ךיז ןענעפנח ייז ןוא ,טצעזרַאפ ןדיא םייב טגיל עילָאּפָאט זַא ,טסייוו ןעמ
 סָאװ ,טָאטש ןופ ײצילָאּפ עשיסור יד ,סיטלָאס רעד ,םָאנָאקע רעד -- ,םיא וצ
 יז ,ןיוש ןשרעה ןצעזעג עשיסור .ןפיוקוצרעטנוא ייז ױזַא יוו סייוו דיא רעד
 ...רע טשינ ,םיטַאבעלַאב יד ןיוש ןענייז

 :ךיז טגָאז רע .טײקכַאװש ןייז ןבעגוצ טשינ רעבָא ליוו רע

 טָאה סָאװ ,ןבעל ַא ,טלעוו ַא ןָא רימ טייג סָאװ ? ןעוו-ךָאנ ? סָאװ-ךָאנ --
 ? רָאנָאה ןופ טשינ רוּפש ןייא ןייק ןיוש

 "וצ ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זיא טלעוװ ןייז .טלעוו ןייז טשינ ןיוש זיא סע
 רע סָאװ ,הביבס רעשלַאפ ַא ןיא ,תועט ַא ןיא טבעל רע .,ןליױּפ טימ ןעמַאז
 .ריא וצ טשינ טרעהעג

 לָאז ךיא ידכ ! רעדיוו ךיא בעל סָאװ בילוצ ןוא סָאװרַאפ ,ױזַא ביוא --
 1 קסיט ןופ םיא טניר ענילס יד יוװ ןוא ,רעטלע טרעוו סוטיט יוװ ,גָאט ןדעי ןעז
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 ןייז סיעכהל ןָאט וצ -- ,ןליוו ןייא טימ רָאנ טבעלעג רע טָאה טציא זיב
 יז לָאז טכייל ױזַא טשינ .טיוט ןייז ףיוא עלַא ןטרַאוװ ייז לייוו --- ,החּפשמ
 -- .עשרַאו ןיא סעייטלוה יד .ןעשטומ לסיב ַא ךיז ייז ןלָאז .ןעמוקנָא סָאד
 ןייז ףיוא טלעג ןערָאנש ןוא ןײגמורַא ייז ןלָאז -- ,טכַארטעג ךיז רע טָאה

 | !ןדיא םעד ייב השורי
 ?רעבָא סע ךיז טניול -- .ןטלַאהעגרעטנוא םיא טָאה סיעכהל רעד טָא

 ייז יצ ,ןעניזוק יד ןָא םיא ןעייג סָאװ ?ןָא םיא סע טייג סָאװ ? טרעוו סע זיא
 ןוא עילָאּפָאט ,ןבעל סָאד ןָא ללכב םיא טייג סָאװ ? טשינ רעדָא טלעג ןבָאה
 ! םיא ןופ ןפָאלעגקעװַא זיא סע זַא ,רעמ סנייז טשינ זיא סע זַא ? ןעמַאזוצ ץלַא

 טימ ליּפש ןייז טַאהעג ךָאנ רע טָאה רעמוז ןיא ! געט עגידרעטניוו יד ,ךַא

 ןָא רע טָאה לגייפ יד ףיוא געיעג םעד ןיא .ווַאטס ןפיוא ןסיורדניא לגייפ יד

 רעד ןעוו ,גָאט-רעטניו רעגירעיורט רעד זיא גנַאל רעבָא .ןסעגרַאפ ץלַא
 ןוא !ערַאמכ רעטרעווילגרַאפ ַא ןופ חטש םעניילק ַא ןיא טכַאמרַאפ זיא למיה

 ןריולרַאפ טשינ טָאה ןוא ןעמָאנ םעד ןגָארט וצ טרעוו זיא סָאװ ,טלעוו עצנַאג יד
 -ַאב ,ןטַאררַאפ טשינ טָאה סָאװ ,טלעוו עגידריוו ,עכעלרע יד ,*רָאנָאה, םעד
 גָאט וצ גָאט ןופ רעטלע טרעוװ סָאװ ,טנוה ןגיצנייא-ןייא ןופ ןצנַאגניא טייטש
 ,ןגיוא עגידנגערפ ,עטלפייווצרַאפ ,עגידנטעב עכלעזַא טימ ריד ףיוא טקוק ןוא
 ..ןפלעה טשינרָאג ןוא ןרעפטנע טשינרָאג םיא טסנָאק וד ןוא

 -נָא סױרַא-לקניוו ןייז ןופ ךיז טימ סוטיט טנוה רעד יװ ,טעז ץירּפ רעד
 רעד יווװ ױזַא .ןגיוא סצירּפ םעד ןָא קילב ןגידנגערפ ,ןטכייפ ןייז ןעלקעהוצ
 זיא ,רַאה רעגיטכעמלַא רעד ,ןײלַא רע רָאנ זַא ,טביולגעג ןעוועג טלָאװ טנוה

 -טגָאי רעטלע עטנַאקַאבמוא יד סָאװ ,קירטש רעד ןופ ןעיײרפַאב וצ חוכב םיא

 ןדייל עלַא ןגָאיּפָארַא םיא ןופ ןָאק ןיילַא ץירּפ רעד רָאנ זַא ;זלַאה ןייז ףיוא ןָא
 ןייז רָאנ זַא :ןלַאפַאב ןגילפ עגיסייב עדליוו יװ םיא ןענייז סָאװ .תורצ ןוא

 רעשהיח ןייז סָאװ ,קערש רעגיטסגנַא רעד ןופ ןעװעטַאר םיא ןָאק ןײלַא רַאה
 ..ףוס רעד םיא וצ ךיז טרעטנעענרעד סע זַא ,טליפרעד לרוג

 רעבָא ,קילב סטנוה םעד ןדיימוצסיוא ןטפערק עלַא טימ ךיז טימ ץירּפ רעד

 ,ןושל-םוטש ןגידנסיירצרַאה ןשהיח םעד ןופ ןעגנַאפעג ךעלדנע טרעװ רע
 :טנוה םוצ ןעיירש וצ ןָא-טבייה ןוא טגערעגפיוא רע טרעוו

 ןגָאמ ןייד ןוא ,ןרָאװעג-טלַא טסיב וד זַא ,ןָאט ריד ךיא לָאז סָאװ --
 !ליטש) !ַאוט-עט !ַאוט-עט ?ןפלעה ריד ךיא ןָאק סָאװ ? רעמ טשינ טעברַא
 ,סיפ יד טימ ןּפַאלק וצ ןָא-טבייה רע ןוא -- (! ליטש

 ייווצ עטשרעדָאפ יד ןשיווצ ערדזָאנ עגידרעװַאג ןייז ןייא-טערונ טנוה רעד
 ,..לזמ ןייז וצ רעביא ךיז טיג ןוא סעּפַאל
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 רעד םיא טסייב סע .ןעקנַאדעג ענדָאמ ץירּפ םעד ןייא-ןלַאפ לָאמטפָא
 טָאה רשפא :ןייזהדומ טשינ םעד ןיא ךיז ליוו רע ןוא ,םערָאװ-ןסיװעג

 ןיא גנע זיא סע .ָא ?טבעלעג טכעלש רע טָאה רשפא ,טַאהעג טכער טשינ רע
 םעד טכערבעצ יז !םיא םורַא טיצ טײקמַאזנייא יד סָאװ ,גניר ןלָאמש םעד

 סע ןוא ? טלעוו ַא טימ ןגירקעצ ךיז טפרַאדעג טשינ רשפא .טימעג ןצלָאטש
 טקערש רע עכלעוו רַאפ ,ןעיירשעגסיוא עגידנצכערק םיא ןופ סױרַא ךיז ןסייר
 ; ןײלַא ךיז

 !ןשטנעמ יד טימ גירק ןיא ןברַאטש טשינ ךימ זָאל ,טָאג ,ָא --

 רעד זַא ,לָאמַא ןפָארטעג ןיוש ךיז טָאה ןטנעמָאמ עכַאװש עכלעזַא ןיא
 ןגעוו ,ןבעל ןייז ןופ רעלעפ םעד ןטכיררַאפ ןגעוו טכַארטרַאפ ךיז טָאה ץירּפ
 ןייגנירַא ןגעוו טכַארטעג טָאה רע .ןשטנעמ טימ גנורירַאב ןיא ןעמוק
 ןטיוג ערעייז טימ ,ךיז ןדערוצכרוד ןשטנעמ טימ ,סעּפולַאכ עשרעיוּפ יד ןיא
 ַא טימ ןוא עיצקַא רעטוג ַא טימ ןפלעה ,ןענעקַאב וצ ךיז ןשינעפרעדַאב ןוא-

 . ,לכיימש ןכעלשטנעמ ַא ךָאנ טקנעברַאפ םיא ךיז טָאה סע ,ָא .טרָאװ ךעלטניירפ
 עטצעל יד ןיא -- ,ןשיטכענק ןייק טשינ ,"ןגרָאמ טוג, ןכעלשטנעמ ַא ךָאנ
 ...ןבעל ןייז ןופ ןהעש

 ױזַא זיא ריפסיוא םוצ געוו רעד !טרעלק שטנעמ ַא סָאװ עלַאמ רעבָא
 ױזַא ,רענייטש-לכיורטש יװ ,געוו ןפיוא ריד ןגיל תועינמ ליפיוזַא ןוא ,טייוו
 ןדנעטשמוא ןוא ןבעל סָאד סָאװ ,ןזײרּפשכרוד ןעמ ףרַאדַאב ןלָאט ןוא גרעב ליפ
 ,ןעזעגנייא טָאה רע ,ָא !טײקענטיבמַא ,ץלָאטש :זייווסעּפוק ןפרָאװעגנָא ןבָאה

 ןליוו ןייז יו ,ןריפוצסיוא סָאד תוחוכ ענייז ןופ ןצינערג יד רעסיוא טגיל סע זַא

 "רַאפ ? טנַאה רעד ןיא ןיילַא ךיז ייב ןעד ןעמ זיא !רַאפרעד ןעוועג טשינ זיא
 "רעטייוו ַא ףיוא טגײלעגּפָא טָאה רע ןוא ?ןיילַא שטנעמ רעד ןעד ךיז טגָאמ
 ןיא ןפױלּפָא געוו עלעקיטש ַא ךָאנ .רעטעּפש עלעסיב ַא ףיוא ,טייצ רעגיד

 ,טָארט ןטניואוועגוצ

 סנכייצ-קערטש יד זַא ,סעטעמ יד זַא ,ןפיול ןעמ ןָאק טייוו יו רעבָא
 ףיוא טקורעגּפָא רָאנ ךיז ןבָאה ייז ?רעבירג-ץינערג יװ ןגעקנַא ריד ןעמוק

 ןיא טגיל סָאװ ,טכַאנ רעד טימ סנטייוורעדנופ ןעקנואוועג ןוא טירט רַאּפ ַא
 -גידנעטש ןייז טימ ייז ןָא טנָאמרעד טָאה סוטיט ךיוא .,ןטנורגּפָא ערעייז
 ...קילב ןגידנטעב

 : ןגָארטרעביא רעמ טנָאקעג טשינ סע רע טָאה לָאמנייא

 ? ןָאט ריד ךיא לָאז סָאװ ,ןרָאװעג-טלַא טסיב וד זַא ,ןילַא ךָאד טסעז --
 ,וטסטרַאװ סָאװ ףיוא ןוא --- .ןייצ יד ןשיווצ רעטרעוו יד ץירּפ רעד טּפיז ---
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 רעד ןמז-לכ ,ןײלַא סע וט !ןּפעלש קירטש םייב ךיד לָאז לעציה רעד זַא
 ! לעפ ןייד ןיא ךָאנ טקעטש *רָאנָאה,

 -ַאנ ןייז ןיא ,םרָאפינוא רעלופ ןייז ןיא ןָאטעגנָא ךיז טָאה ץירּפ רעד
 -טימ טָאה רע .טוה"ןרָאזוה ןגיקע-ריפ ןסיורג םעד טימ ,רידנומ ןשינָאעלָאּפ
 ענייז ןיא טעשטּפערדעג ,ךיז טימ טנוה ןגידנטערט-רעווש ןייז ןעמונעג

 טנוה רעד ןוא ,ףרָאד ןופ סעטָאלב עגיאיינש יד רעביא לוויטש עטנרָאּפשַאב
 ..קסיּפ ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ םיא ךָאנ

 ןבָאה ,ןרעייפ יד ייב ןטלַאהַאב סעּפולַאכ יד ןיא ףיט ךיז ןבָאה םירעיױוּפ יד
 ,ןטש םעד ףיוא ןטלַאּפש יד ךרודי ,רעכעל יד ךרוד טקוקעגסױרַא קערש טימ

 ןיא לסעג-ףרָאד םעד ךרודַא ךיז טיצ ןוא טיוט ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא סָאװ
 ןסָאּפמַאל עסייו יד ןוא דרעװש רעגנַאל רעד טימ ,רידנומיןרעציפָא ןייז
 סוטיט ןגידרעטיצ ,ןטלַא םעד טימ ,סעטָאלב עגיאיינש עפיט יד ןיא טעשטּפערד

 טָאה דנַאטשפיוא רעיינ ַא זַא ,םירעוּפ יד ,טניימעג ןבָאה ייז .םיא רעטניה

 ייז ןבָאה ,םרָאפינוא ןייז ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה ץירּפ רעד לייוו ,ןכָארבעגסיױא
 ,ןייז קיזמ טשינ ייז לָאז ,טנוה רעד ,"תידש עטלעטשרַאפ, יד זַא ,טמלצעג ךיז
 ערעייז ןופ ךעלעקניוו עטסטייו יד ןיא טעשטרָאקעגנייא ךיז ןבָאה ייז ןוא

 ןופ ןפָאלעג קנילפ ןענייז ,סַאג ןיא ןפָארטעגנָא טָאה רע סָאװ ,יד ןוא .ןבוטש

 טשיִנ םיא ןבָאה סָאװ ,יד ןואי .ןטוג-טשינ ַא יו םיא ןטימעגסיוא ,געוו ןייז
 ...םיא רַאפ עטָאלב ןיא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ,ןדיימסיוא רעמ טנָאקעג

 -עג זיא רע .טקוקעגמוא טשינ םענייק ףיוא ךיז טָאה רעבָא ץירּפ רעד
 ןוא ,עמשטערק רעד רַאפ ףרָאד ןיא רָאפניײרַא םייב ,לגרעב ןפיוא ןענַאטש

 םירָאוװ ןגעלעג ןענייז סָאװ ,רעדלעפ רעילָאּפָאט יד ףיוא טקוקעגּפָארַא טָאה

 יז .טלעוו עסייוו יד ןגיוצעג ךיז טָאה טייוו-טייוו ,לָאט ןיא ןטנוא טעבעגנייא
 טעוועסירעג ךייוו ךיז טָאה סָאװ ,טנָאזירָאה ןעיולב םעד ןָא ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה

 טשינ ןעמ טָאה שטנעמ ןייק ,המהב ןייק .דנַאר-דלַאװ ןופ לּפענ ןגידרעטניוו ןיא

 -רעטניוו ןופ ןטייב יד ,סעקנָאל-עשַאּפ ענירג יד .רעדלעפ עסייוו יד ףיוא ןעזעג
 רעד רעטנוא ןפָאלשעג ןוחטב ןוא טייקרעכיז טימ ןענייז תואובת עטייזַאב

 ,ךעלכייט ענעריורפעגנייא יד ךיוא .קעד-יינש רעמירַאװ ,רעקיכוּפ ,רעטוג

 ךיז ןבָאה ,סעטירָאק עטמיזעבַאב ערעייז ןופ טנעקרעד רָאנ ייז טָאה ןעמ סָאװ

 ױזַא ,טייקטייוו רעסייוו-יינש רעד ןיא ןעגנַאגעגפיוא ןענייז ןוא טשימעגסיוא
 ץוח ַא ,טײקצנַאג ןייא ןיא ןסקָאװעגנעמַאזוצ ךיז טלָאװ טלעוו עצנַאג יד יו

 -ּפָארַא ןוא טלקָאשעג םורפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלמייב-עברעוו עסייוו יד רָאנ
 ןענייז סָאװ ,סעּפַאג עצרַאװש יד ןוא ,ןגייוצ ערעייז ןופ יינש םעד ןטָאשעג
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 עלעדייא ערעייז טימ יינש םעד טנכייצעג ןוא טלעטשעג ךיז ןבָאה ןוא ןגיולפעג
 ,..טירט-סופ

 רעסייוו ןייז ןיא ךיז טקוקעגנייא ןוא ,ץירּפ רעד ,ןענַאטשעג רע זיא גנַאל
 סע טָאה ױזַא ןוא ,ןײגקעװַא ןייז ךָאנ גָאט ַא ןעזסיוא סע טעוו ױזַא : עילָאּפָאט
 ןענייז ןרעטלע ענייז רעדייא ,ןרָאי רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה רַאפ ןעזעגסיוא

 רעטרעדנוה ןיא ןעזסיוא ךיוא סע טעוו ױזַא ןוא .ןעמוקעגנָא עילָאּפָאט ןייק ךָאנ
 ןיוש טעװ סיקסווָאדיװ יד ןופ רוּפש ןייק ןעוו ,םורַא ןרָאי רעטרעדנוה ןוא

 ןיא רעד -- ,גנודיילק רעייז ןטייב ןשטנעמ זיולב .טלעוו רעד ףיוא ןייז טשינ
 זיא דרע רעד ןופ םרָאפינוא יד ,רערעדנַא ןַא ןיא רעטייווצ ַא ,םרָאפינוא ַאזַא
 .עבלעז יד גידנעטש

 "עג סע טלָאװ רע יוװ ,עילָאּפָאט ןייז ןיא טקוקעגנייא ךיז רע טָאה גנַאל
 וצ ןיהַא ךיז טביילק רע סָאװ ,ןטלעוו ענעגרָאברַאפ יד ןיא ןעמענטימ טלָאװ
 ןוא עכעלגעממוא סָאד זַא ,טליפרעד רע טָאה טציא ,גידריווקרעמ ןוא ,ןייג
 טשינרָאג םיא זיא סע .רעמ ךָאנ ךעלקנעד ןוא ךעלגעמ זיא עכעלקנעדמוא סָאד

 -בלעז ױזַא ,ןעוועג טכייל ױזַא זיא סע ,טרעקרַאפ .ןעמוקעגרָאפ רעווש ױזַא
 טנָאקעג רָאג סע טָאה יװ ,טרעדנואוועג ךיז טָאה רע זַא ,ךעלדנעטשרַאפ

 "וצ ,רעדלעפ יד טשינ ,ןיינ .עילָאּפָאט ןייז ביל ךָאד טָאה רע .ןייז שרעדנַא
 עילָאּפָאט ןייז ,ןיינ .וַאטס ןייז ףיוא לגייפ יד טשינ ,יינש ןרעטנוא עטקעדעג
 ןצנַאגניא טציא ,ךעלזייה ענעקנוזעגנייא-בלַאה ,עגירעדינ ,עניילק יד ןענייז
 ,רעכעד-יורטש יד ,סױרַא יינש ןופ ןקוק סָאװ ,רעטעלב-לַאפּפָא טימ עטקעדרַאפ
 -ךיור עשימייה עמירַאװ יד ,יינש טימ סנשיק עצנַאג ייז ףיוא ןגיכוּפ סע סָאװ

 סָאד .סױרַא סנעמיוק עצרַאװש עגירעדינ יד ןופ ךיז ןגָארט סָאװ ,ךעלדנקלָאװ

 רעד וצ ןוא ךריק רעד וצ ןטָארטעגסיױא ןבָאה ןשטנעמ סָאװ ,יינש ןיא לגעטש
 ןופ רעדניק יד ןענייז ייז .םירעיוּפ ענייז ,עילָאּפָאט ןייז זיא סָאד .עמשטערק
 ַא טנעקרעד ןעמ ,רעילָאּפָאט -- ,רע יוװ ןענייז ייז ,יקסווָאדיװ עילימַאפ רעד
 טָאה ױזַא יו .הנידמ רעבלַאה ַא ןיא המהב רעילָאּפָאט ַא ,רעױּפ רעילָאּפָאט
 יד ןעמעוו ,רעטָאפ רעד ,עילָאּפָאט ןופ ץירּפ רעד ,רע זַא ,ןעשעג טנָאקעג סע

 ןרעטייוורעד ױזַא ךיז לָאז ,עילָאּפָאט ןופ לרוג םעד טיױרטעגנָא ןבָאה תובָא

 םעד ףרַאד ןעמ ןוא ,ןעשעג תועט רעסיורג ַא זיא ָאד ,ןיינ 1 ענעגייא ענייז ןופ
 ןעמ זַא ,טעּפש טרעוו סע רעדייא .טונימ רעטצעל רעד ןיא ןטכיררַאפ תועט
 ! ןיירַא בורג ןיא ןעמענטימ טשינ םיא לָאז

 עיבַארכ רעד ,ץירּפ רעד .ןרָאװעג ךעלגעמ זיא עכעלגעממוא סָאד
 רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא ,םרָאפינוא רעשינָאעלָאּפַאנ ןייז ןיא ,יקסווָאדיװ

 ,םייהַא געוו ןייז ףיוא ןפָארטעגנָא טָאה רע סָאװ ,עּפולַאכ רעטשרע
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 טלָאװעג טָאה רע -- .תונווכ עטסעב יד טימ ןעמוקעגניײרַא זיא ץירּפ רעד

 ןפיוא ייז טלעפ סע סָאװ ,ךיז ןגערפסיוא .ןייז "רעטָאפ; ַא רעדניק ענייז וצ

 תומהב יד רַאפ עמרָאק גונעג ,סעלּפָאטרַאק גונעג ןַארַאפ זיא סע יצ ,רעטניוו
 זיא טציא זיב זַא ,ייז ןגָאז תונווכ עטסעב יד טימ .ןצייה םוצ ץלָאה גונעג ןוא
 זומ סע .ןייז שרעדנַא ןָא-לָאמ-טנייה ןופ טעװ ץלַא ,ץלַא זַא ,ןעשעג תועט ַא
 !ןייז שרעדנַא

 ןענופעג ךיז ןבָאה ייז .םייהרעדניא ןעוועג טשינ ןענייז םירעיוּפ עגנוי יד
 ןעוועג לופ זיא עּפולַאכ יד .רחוס-דלַאװ םייב טעברַא ףיוא דלַאװ ןיא ןסיורד

 טָאה ןעמ סָאװ ,ךעלבלעק ,םיריזח ,תומהב עגנוי ,רעדניק ,סעטרעיוּפ טימ

 ןופ ןעמירַאו וצ ךיז ידכ ,עּפולַאכ רעד ןיא טלעק רעד בילוצ ןעמונעגניײרַא
 םייב םייהרעדניא ןכַאמ-ךעלצינ ךיז טוװאורּפעג ןבָאה טייל עטלַא .,ערַאּפ רעייז

 ןוא םעטָא סצירּפ םעד ןבָאה לּפענ רעלעקנוט ַא ןוא קנַאטשעג ַא .קילעקעיּפ
 "עג ןוא לגרָאג םייב טּפַאכעגנָא םיא טלָאװ טנַאה ַא יו ,טּפעלקרַאפ ןגיוא
 -רַאפ ַא יו זיא סָאװ ,טפול עטכידעג ,ערעווש יד ןעוועג זיא סָאד .טעשיד
 ...ןענַאטשעג עּפולַאכ רעד ןופ ללח ןיא עסַאמ עטרעווילג

 ןעעז ייז זַא ,טביולגעג טשינ ןגיוא ענעגייא ערעייז ןבָאה ,םירעיוּפ יד ,ייז

 ןוא קערש יד ,רע .םרָאפינוא ןיא ןיילַא "ינשזָאמלעיװ עינשַאיא םעד ,םיא
 "עג סָאד .ןעמוקעג עּפולַאכ ןיא ייז וצ זיא ,ןבעל שיטניה רעייז ןופ טסגנַא
 ,רַאפעג ןופ ףור ןפיוא ףױאיּפַאכ ַא ןבעגעג ךיז טָאה תורוד ןופ טולב עטנכייצ
 -כָאנ יד ,סעקליּפש עגידרעייפ טימ יו ,טנערבעג ןבָאה רעבייל ערעייז ףיוא
 סָאװ ,רעבייל סנרעטלע ערעייז ןופ ןוא ענעגייא ערעייז ןופ ץימש יד ןופ ןעייוו

 ,ןַאמ ייס ,בייוו ייס ,גנוי ייס ,טלַא ייס ,עלַא ןוא ,דרע רעד ןיא ןיוש ןליופ
 ןבָארגַאב רעמינּפ יד ,דרע רעד ףיוא רעדינַא-עילַאװ ןייא ןבעגעג ךיז ןבָאה

 : ןעיַאוו ןשיטניה ןיא עגָאלדָאּפ רעשידרע רעד וצ

 (! תונמחר בָאה ,ןעמָאנ סטָאג ןיא) !ישטשָאטיל ,ַאגָאב-ַאילֶא --
 םורַא טייקליטש עגידנּפַאכרַאפ-םעטָא ןַא טשרעהעג טָאה עלייוו עגנַאל ַא

 סױרַא ,עּפולַאכ רעד רעביא ןפרָאװעצ ,רעדניק יד ןענייז גנולצולּפ טשרע .םיא

 יד ,םיריזח עגנוי יד ,תומהב יד וליפַא .ןייוועג ןיגדנעיירש ןגיטסגנַא ןַא ןיא
 -עגנייא ךיז ,םערוטש ַא ןיא יװ ,וויטקניטסניא קערש ןיא ןבָאה ,רעבלעק רָאּפ
 עקנַארק עגידנליופ ,עטלַא רָאּפ ַא .ליונק ןייא ןיא ןטָאנקרַאפ ךיז ןוא טעשטרָאק

 טנעלעגנָא .סערָאנ ערעייז ןופ ןסירעגּפָארַא טעּפמיא-רעדנואוו טימ ךיז ןבָאה
 ,ץירּפ םוצ ןכָארקעג ייז ןענייז ,טנעה יד טימ גידנּפַאט ,סנקעטש ערעייז ףיוא
 ,דרע רעד ףיוא ךיז טעילַאװעג

 וצ טניואוועגוצ ךיז ןבָאה ןגיוא *סינשזָאמלעיװ עינשַאי, םעד ןעוו ןוא



 294 דיט'םיליהח רעד

 ,עּפולַאכ רעד ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,שינרעטצניפ-ןקלָאװ רעגידעשזַאס רעד
 ךיז ןבָאה סָאװ ,טנעה ןוא סנקור טימ טמױזעגמורַא סיפ ענייז ןעזרעד רע טָאה

 : טעבעג ןגיטסגנַא ןיא םיא וצ ןביוהעגפיוא
 | !ישטשָאטיל ,ַאגָאב-ַאילֶא ---

 טימ ךיז ליוו ךיא ...ןָאט טשינרָאג ךייא לע ךיא !ףיוא ךייא טביוה ---

 ןיא ןגעלעג םיא זיא --- ...! ךייא וצ טוג ןייז ךָאד ליוו ךיא ...ןטעברעביא ךייא
 -סױרַא ,םעד טָאטשנָא ,ךיז ןבָאה רעבָא גנוצ ןייז ןופ .ּפָאק ןייז ןיא ,ץרַאה ןייז
 ןופ לכש רעמ ךָאד טָאה דרעפ סָאד ! תומהב ,ןסקָא -- : רעטרעוו יד ןסירעג
 ! ךייא

 ענעגיובעג עטלַא רעביא ןטָארטעג רע טָאה גנורּפש ןגיטעּפמיא ןַא טימ ןוא
 ,ןּפַאכ וצ םעטָא םעד סַאג רעד ףיוא דניוושעג סױרַא זיא ןוא סנקור

 ןבעגעג ךיז רע טָאה -- ? רַאנ ,וטסטרַאװ סָאװ ףיוא ...ךָאד טסעז וד --
 ,טזײרּפשעג םייהַא ןיוש טָאה ןוא טנוה ןגיכרָאהעג ,ןגידנגייווש ןפיוא רעזייב ַא
 .טרָאװ ןייק רעמ ןגָאז וצ טשינ

 ,טנַאװ רעד ןופ סקיב יד ןעמונעגּפָארַא רע טָאה ,ןעמוקעגמיײהַא זיא רע זַא
 "עג ןופ גערב םוצ ןסיורדניא םיא טריפעגסױרַא ןוא טנוה םעד ןפורעג
 ןוא ןגיל סרעמוז ליפ ױזַא ךרוד םיא טימ געלפ רע ואוו ,ווַאטס םענעריורפ

 .ןעװעטַאשט סעקשטַאק עדליוו יד ףיוא !
 טָאה לָאמ ןטצעל םוצ ןוא לָאמַאכָאנ .ןרָאװעג גיאורמוא זיא טנוה רעד

 ןעגנירּפש וצ ךעלטנגוי ןביױהעגנָא טָאה רע .ןעמוקַאב טײקטבעלַאב ןייז סוטיט

 רעד ,ןגָאלק וצ ,גידנליבוצ גידארומ ,גידנכערב-ץרַאה ןוא סיפ ענייז ףיוא

 רעד רעבָא .ןירַא ןגיוא יד ןיא סָאבעלַאב ןייז ןקוק וצ טימעג ךיז טָאה טנוה
 רעמ ךָאנ זיא טנוה רעד .קילב ןייז ןטימעגסיוא גידתונשקע טָאה סָאבעלַאב
 ןפורעג םיא טָאה סָאבעלַאב רעד .ןפילטנַא ןעמונעג ןוא ןרָאװעג גיאורמוא
 סיפ יד .טירט עמַאזגנַאל טימ ןעמוקעגקירוצ זיא סוטיט .לוק גנערטש ַא טימ
 ןגעקנַא סָאבעלַאב ןייז ןעגנַאגעג רע זיא ךָאד .םיא רעטנוא ןכָארבעג ךיז ןבָאה
 עגיצילב ענייז גידנצרַאטשסױרַא ,גידנגָאלק ןוא גידנעשעה ,ןײרַא םינּפ ןיא

 -רעטניוו ַא --- ,ווַאטס ןסייוו ןליוה םעד רעביא טלַאשעגּפָא טָאה לַאנק ַא .ןגיוא
 ! ןלַאפעג סוטיט טנוה רעד -- רָאנ ,לגיופ ַא טשינ זיא לָאמסָאד .לַאנק רעגיד

 ץירּפ רעד טָאה ,"תומה-ךאלמ,, ןפורעג טָאה ףרָאד סָאד סָאװ ,רעניד םעד
 טניואוועג טָאה סָאװ ,ןוז ןייז וצ טכַאנ רעביא ףיוא טקישעגקעװַא ץַאלַאּפ ןופ
 -סיוא טשינ רעבָא טָאה רע ,ןייג טלָאװעג טשינ טָאה רעניד רעד .ףרָאד ןיא
 ,סיפ ענעכָארבעג טימ ,רע טָאה ,רַאה ןייז ןופ קילב ןשירעלעפַאב םעד ןטלַאהעג

 ...לעפַאב סרָאה ןייז טריפעגסיוא ,סוטיט טנוה רעד יוװ
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 םירעיוּפ יד .ןעגנולקעג עילָאּפָאט ןופ קָאלג רעד טָאה טכַאנ רעד ןטימניא
 ַא זיא ןסיורדניא .סערָאנ עמירַאװ יד ןופ ןכירקוצסורַא טליופעג ךיז ןבָאה

 ןריט-עּפולַאכ יד ןופ רעמינּפ ערעייז ןבָאה ייז זַא .ןעוועג טסָארפ רעסייוו
 עטיור גידארומ ַא טכַאנ רעגיטסָארפ רעסייוו רעד ןיא ייז ןבָאה ,טקעטשעגסױרַא
 .טנערבעג טָאה קרַאּפ ןיא זיוה עסייוו סָאד ,למיה םוצ ןייגפיוא ןעזעג ןייש

 וצ ןקָארשעג ךיז ללכב ןבָאה ייז .ןייג וצ ןיהַא טַאהעג-ארומ ןבָאה ייז

 ןפָאלש טגיילעגקירוצ ךיז ןבָאה ןוא סָאלש ןסייוו ןטימ ןָאט וצ סעּפע ןבָאה

 .סעּפולַאכ ערעייז ןופ טפול רעטכידעג רעד ןיא ,ןקעד עמירַאװ ערעייז רעטנוא
 םוצ ןגירקוצ טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה ,ןעװעטַאר ןפָאלעג ָאי ןענייז עכלעוו ,יד

 סעבמעלק עצרַאוװש יװ ,ןעזעג ןבָאה ייז זַא ,טלייצרעד ךָאנרעד ןבָאה ייז .זיוה
 טמלצעג ךיז ייז ןבָאה .רעייפ ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ןענייז םילָאװיײט טימ

 עצרַאװש ןעוװעג רעבָא ןענייז סָאד .ןפָאלטנַא ןענייז ןוא סנטייוורעד ןופ
 ץירּפ רעד סָאװ ,עלָאמס ןענוט יד ןופ ןביוהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ךיור סעבמעלק
 ךַאד םעד ידכ ,לדיא-עלָאמס ןופ ןעגנערב טזָאלעג קירוצ טייצ ַא רַאפ טָאה
 "ץנַאט ןסייוו סצירּפ םעד ןופ טרעקַאלפעג טציא סָאד ןבָאה ייז ןוא ,ןרימש וצ
 טָאה רידנומ ןשינָאעלָאּפַאנ ןייז ןיא יקסוזָאדיװ עיבַארכ רעד סָאװ ,סױרַא לָאז
 .ןענופעג טרָאד ךיז



 6 לטיּפַאק

 געוו םענעגייא ןייז ףיוא

 יקסווָאדיװ טַאנגַאמ רעגנוי רעד ,ץירּפ םעיינ ַא ןעמוקַאב טָאה עילָאּפָאט
 "רעטנורַא ןזיוה יד ןדיא םעד לָאז סָאװ ,טנוה ןזייב ןייק טַאהעג טשינ טָאה
 -טימעג ןוא גנומיטש ןופ ןריגער טזָאלעג טשינ ךיז רע טָאה ךיוא ,ןסייר
 סָאװ ,טפַאשנדייל עסיורג ןייא טגָאמרַאפ רע טָאה רעבָא רַאפרעד .דנַאטשוצ
 ןייז ןעוועג זיא סָאד ןוא --- ,טעז רעד וצ ןרָאװעג טליפרעד טשינ לָאמנייק זיא

 רעד תורצוא ליפיו רועיש ןייק ָאטשינ רָאג זיא סע .טייקגיצייג-טלעג
 ,שטנעמ -- ,ףרָאד עצנַאג סָאד טָאה טציא .ןעגנילשנייא טנָאקעג טָאה ץירּפ
 םעד ידכ ,רעמינּפ ערעייז ןופ סייווש םעד טימ טעברַאעג -- ,דרע ןוא המהב
 סָאד ,ןגידירפַאב וצ ןטיטעּפַא ענייז ןליטש וצ טלעג ךָאנ טשרָאד סצירּפ
 ..ןּפָאטשוצנָא טַאז ליומ עטגיטעזעגמוא ,עגיטכעמ

 רעד רעביא ןזָאלב וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןטניוװ-גנילירפ עטשרע יד יוװ ױזַא
 ןוא שטנעמ דלַאב ךיז ןבָאה ,דרע רעד ןופ ךַאלפרעביוא רעטיײרפַאב-יינש
 סטָאג טליפעג ךיז טָאה טפול רעד ןיא .טלעטשעג טעברַא רעד וצ המהב
 -ַאב ןרעוו ןטניװ -- םעטָא ןייד טסקיש; :ןבירשעג טייטש סע יװ .םעטָא

 ןָא-ןגרָאמירפ ןופ ןכַאמ ןסקָא ענעסָאגעגנָא עיגרענע טימ ,עקרַאטש יד *.ןפַאש
 .טיור ךָאנ-ןעייג ייז ךָאנ .טירט עגיטכעמ ערעייז טימ ןרעטיצ דרע יד

 טקנוּפ סָאװ ,סעסקיש-ספרָאד ןוא ןעגנוי-ספרָאד עטרעטַאמעגסיוא עגישיילפ
 יינש ןופ טשרע ,רעשירפ ,רעטכייפ רעד ףיוא רעווש ייז ןטערט ןסקָא יד יו
 ,בייל ששידרע עגיגייט סָאד ןדיינש סנזייא-רעקַא עפרַאש יד .דרע רעטיײרפַאב

 ךרוד טניר טולב עשידרע סָאד ןוא ,ןטלַאּפשעצ ןוא ןרעקַאעצ ,ךרוד סע ןטענק
 דייוועגניא רעפיט ריא ןופ תוחוכ עשיגרענע יד ןפור ןוא ןקעוו ,ןרעדָא עריא עלַא

 טנַאּפשעגנײא ,דרע רעטומ יד ,יז טרעוו ןצכָאי ןוא ןצכערק רעטנוא .סױרַא
 ...ןרעבעג ןוא ןרעּפכורפ לָאז יז זַא ,טעברַא ריא וצ

 זומ ץלַא -- ,המהב יד ןוא שטנעמ רעד ךיוא ױזַא ,דלעפ סָאד יװ ןוא
 -מוא םעד ןופ ליומ סָאד ןליפוצנָא ןפַאש וצ תורישע ןבעגּפָא תוחוכ עלַא
 זיא ץירּפ רעד .ךעלטעזרעדמוא זיא רעכלעוו ,ץירּפ םעד -- ,ךלומ םענעעזעג
 ענייז ןטלַאװרַאפ טוג סָאד .טעטש עסיורג יד ןיא ואוו-ץעגרע טציז רע ,ָאטשינ
 ןּפָארט ןטצעל םוצ זיב .רעעזפיוא יד ןוא ןעמָאנָאקע יד --- ,םיתרשמ עיירטעג
 . ןרַאפ ןטעברַא וצ ףיוא ייז ןרעדָאפ ןייבעג ןשהמהב ןוא ןכעלשטנעמ ןופ הוכ
 ,ץירּפ
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 עטכעלש ,עיינ ןעמוקעגנָא ןענייז רעמשטערק םעד ןפלָאװ-המלש רַאפ ךיוא

 ענייז עלַא יו ,רע זיא סוטיט טנוה םעד ,קלמע םעד ,ןע'נמה עקַאט .,ןטייצ
 .רָאה ןייז ןופ ןוא ןסוטיט ןופ ןייבעג ןייק רעמ ָאטשינ .ןעמוקעגייב ,םיאנוש
 ןשָארג רעטנידרַאפ-טכײל רעד רעמ ָאטשינ ןיוש ךיוא רעבָא זיא רַאפרעד

 רעדעי .ןזיוה ענעסירעצ רָאּפ ַא רַאפ ןעקנעש עטַאר רָאי-לטרעפ ַא רעמ ָאטשינ
 טייקגנערטש רעד טימ ,טײקכעלטקניּפ רעטסיונעג רעד טימ טרעוו ןשָארג

 רעדעי ,ןביוהעג טכַאּפ יד טרעוו רָאי-לטרעפ רעדעי .טנָאמעגפיוא ךַאמּפָא ןופ
 זיא ןעמ .טלעטשעג עיצַאטיציל עיינ ַא ףיוא עמשטערק יד טרעװ רָאי בלַאה
 טליג טייקנסעזעגנייא ןייק ,הקזח ןייק .ןגרָאמ ןטימ רעכיז טשינ רעמ ןיוש
 ,ץלַא רַאפ טנָאמ ןעמ ןוא ,רענעמוקעגנָא-יינ ַא וטסיב גָאט ןדעי .רעמ טשינ
 רַאפ ,ץיצ לייא ןדעי רַאפ ,טספיוקרַאפ וד סָאװ ,ןפנָארב קעשילעק ןדעי רַאפ
 ןוא ,ןַאבַאלש םעד ,הינסכַא יד ןטלַאה רַאפ ,ץלַאז טנופ ןדעי רַאפ ,טכיל ןדעי
 -- ןוא ,טרָא ןייד ףיוא ָאד םינלעב רעטרעדנוה ןענייז ,ךיז וטסלקנעוװק רעמָאט

 ,טלעטשעגסױרַא סַאג רעד ףיוא ךיילג סעכעבעב יד
 ַא םעדייא ןַא ןעניגרַאפ טנָאקעג ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,ןטייצ יד ייברַאפ

 טיירג סָאװ ,ןעוָאכוצסיױא דיא-ןטוג ַא ,ןטלַאה וצ טסעק ףיוא רענרעל-ליואוו
 -םישעמ ענייז טימ ,ןענרעל ןייז טימ ןדע-ןג ןיא לוטש םענעדלָאג ַא וצ ריד
 ,טלייצעג טציא טרעוו ליומ ןיא ןסיב רעדעי .םיבוט

 טימ דיוב יד ןעמ טָאה חסּפ ךָאנ .הצע רעדנַא ןייק ןבילבעג טשינ זיא
 טָאטש ןיא םירפס לסיּב סָאד ןוא טנַאװעגטעב סָאד ,טגײלַאב ןכַאז סלאיחי
 זַא ,טכַאמעג ךיז טָאה טקנוּפ .ןעוועג ךָאנ זיא טלעג לסיב ַא ,ןגיוצעגרעביא
 טָאה .ןעמוקַאב וצ ןעוועג זיא ,ןכורב 'ר טימ תונכש ןיא ,הריד סעמַאמ רעד
 ,טײנַאב םָארק סהקבר עמַאמ רעד ןעמ

 ,טינשרי'עג טולב ריא ןיא סע טָאה לזייר זַא ,ןזיוועגסיױרַא ךיז טָאה סע

 רָאנ ,טגָאזעג טשינרָאג ריא טָאה רענייק .ןעוועג רוטַאנ ריא ןיא זיא סע זַא
 הנויח יד --- ,ןרָאװעג ןפַאשַאב םעד וצ זיא יז זַא ,טסואוועג ןיילַא ןיוש טָאה יז
 טָאה עלעסיב ַא .ןענרעל ןוא ןציז ןענָאק לָאז ןַאמ רעד ידכ ,ןפַאשרַאפ וצ

 -עלַאב ןיא ןזייוואוצוצ ןעמוקעגניירַא זיא עלעמילב .,ךורב 'ר טנרעלעגוצ ךיוא
 ןעמונעג יז טָאה ,ָאטשינ ךָאד זיא עמַאמ ןייק .לבייוו ןגנוי םעד טיײקשיטַאב
 ,םולשה-הילע ,ןהקבר ןופ עלָאר יד ךיז ףיוא

 ,ךעלּפעק-ןָאמ יד יװ ןּפמורשעגנייא ,טייל עדייב יד ןענייז ןרָאװעג-טלַא

 עיורג ןעוועג ןענייז ייז .סונ ַא ןופ לָאש יד יוװ ,טרַאדרַאפ ,טרַאה טיוה רעייז
 ןרָאװעג עוװַאװשז רעמ ךָאנ ,שרעדנַא ךיז ייז ןבָאה ןטלַאהעג רָאנ ,ןביוט יד יו
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 עטייווצ ַא געט עטלַא ערעייז ףיוא רעביא-ןבעל טייל עטלַא .רעטלע רעד ףיוא
 הקבר סָאװ ,רעדניק ייווצ יד ןופ .גידוועריר ןוא גידעבעל ןרעוו ,טייהדניק
 -ץעגרע זיא רע .ןטלַאהרעד לגניא סָאד רָאנ ךיז טָאה ,טזָאלעגרעביא ייז טָאה

 טלעוו רענעי ףיוא רעטומ רעד וצ ירפ זיא לדיימ סָאד ןוא ,הבישי ַא ןיא ואוו
 ...קעוַא

 .ןענרעל םוצ ןעמונעג ךיז לאיחי טָאה ,רעטָאפ ןייז לָאמַא יו

 טנָאקעג סָאד טלָאװ רעוו .קרַאמ ןפיוא טלעטשעג ךיז טָאה לבייוו סָאד
 ,רעּפרעק ןכעלבייוו ןלָאמש םעד ןיא טנעקרעד סָאד טלָאװ רע ןוא ןביולג

 -טרעדנוה ַא טימ טקירדעגרעביא ּפָאק םעד טימ ,זלַאה ןשלדיימ םעד ןיא

 ,ןירעטיה-זנעג עגילָאמַא יד זיא סָאד זַא ,עקּפוק רעפיט ַא ןופ טכיוועג ןגירָאי
 -כָאנ לכייט ןשימייה ןיא זנעג יד ךָאנ רעסַאװ ןיא לּפָאנ םוצ זיב זיא עכלעוו

 ײלּפ עננוי ךָאנ עריא ףיוא הסנרּפ ןופ ךָאי רעד רעווש ןיוש טגיל סע ? ןפָאלעג
 טייקכעלקריוו רעד ןופ טסַאל רעמַאזיורג רעצנַאג רעייז טימ ךיז ןגייל סע .סעצ
 ---.ןטלַאהעגפיוא ךָאנ יז טָאה סנייא רָאנ ,ּפָאק םענעריושעג ריא רעביא ןגרָאז יד

 ריא ןופ טײקכעלגעװַאב יד .,טייקגידוועריר ןוא טייקדניושעג עשלדיימ יד
 -טיצ ןָאזרעּפ רעכעלטנגוי ריא ןופ טייקרעטנומ יד ,םירבא עריא ןופ ,רעּפרעק
 -ספרָאד םענעגייא םעד ריא ןיא ןליפרעד ייז .למערק ריא וצ םייוג יד וצ
 ,"רעטכַָאט סעקמָאילש, -- עמשטערק רעד ןופ עקַאט יז ןענעק ליפ .קַאמשעג

 בוטש-בלעוועג סנעמעוו ןיא ,הקבר ענעברָאטשרַאפ יד ךָאנ ןעקנעדעג ליפ ןוא
 "ףלעקער, -- רעגיווש ריא ןופ ןעמָאנ ןפיוא עקַאט יז ייז ןפור .טציא טציז יז
 ןוא .ריא וצ ןעמ טמוק טייהניואוועג רעטלַא ןופ ןוא ,(ייז ןעניימ ,עלהקבר)
 .הקזח רעביא ריא טימ ךיז טגירק ןעמ .אנקמ ריא ןענייז ךעלבייוו ערעדנַא

 רעטָאפ ןייז יוװ ,גָאט-קרַאמ ַא ןיא ןפלעהסיורַא לאיחי טמוק טייצ וצ טייצ ןופ
 טשינ ןָאק רע .תורצ םיא ןופ ,לזייר בייוו ןייז ,רָאנ יז טָאה ,ןָאטעג סע טָאה
 ןעייטש ערעדנַא יד ןעוו ,םירעיוּפ עלַא וצ-טיצ םָארק סבייוו ןייז יװ ןעזוצ
 : רע טגָאז ,רעל

 ןופ ןסיב םעד וצ-ןעמענ רימ ,רעדניק טעשידיא ןע'נלזגיַאב רימ ,לזייר ---
 !ליומ רעייז

 יד וצ ןייגרעבירַא ןלָאז ייז זַא ,םינוק עשרעיוּפ יד ןָא-טדער רע ןוא
 ,רעלעוולעוו ןוא הרוחס ערעסעב ןעמ טגירק ערעדנַא יד ייב ,ןעמָארק ערעדנַא

 : רעזייבעג ןכעלביל ַא טימ ןָא ךיז טפור לזייר זַא ןוא
 ןיא קירוצ ןיוש ייג ! תולדב ךימ ךָאד טסלעטש וד ?ָאד וטסוט סָאװ --

 ! ןיירַא שרדמה-תיב
 {ּפָא ריא רע טרעפטנע
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 ןוא .ןייז-וצ-סנרפמ רעדניק ךָאד ןבָאה רעמערק ערעדנַא יד ,לזייר --
 ..ןײלַא רָאנ ךָאד ןענייז רימ

 ריא רעטנוא ּפָאק ןופ טיוה רענערױשעגּפָא רעד וצ זיב ךיז יז טלטיור
 ..טשינרָאג ןיוש טגָאז ןוא עקּפוק

 "רעביא טשינ טזָאל רע סָאװ ,זיא עטסגרע סָאד .תורצ םיא ןופ רָאנ טָאה יז
 ,שרדמה-תיב ןופ םייהַא טמוק רע יװ ױזַא ,בוטש ןיא ןשָארג ןייק ןגיטכענ
 ,טניפעג רע סָאװ ןוא ,סטכעזייל ּפעש רעד ןיא טלעג סָאד דלַאב רע טכוז
 .טײלעמירָא יד ןשיווצ סע טלייטעצ ןוא ןיירַא שרדמה:תיב ןיא רע טגָארט

 זיא טולב יוװ ױזַא טקנוּפ ןוא -- .רע טגָאז --- ,טיורב זיא טלעג --
 ,ףירט טלעג זיא ױזַא ,שינעפעשַאב םעד ןופ תויח סָאד זיא סע לייוו ,ףירט
 הריבע עסיורג ַא זיא סע ןוא ,שטנעמ ַא ןופ הנויח יד ,זייּפש יד זיא טלעג לייוו
 .גירעגנוה ןענייז ןשטנעמ ןעוו ,ןגיטכענרעביא ךיז ייב טיורב ןזָאל

 ,סייוו יז ,ףיורעד ץלָאטש זיא יז ,טרעקרַאפ .ביל רַאפ סָאד טמענ לזייר
 סעּפע רַאפ זיא רע זַא ,שטנעמ רעכעלנייוועג ןייק טשינ זיא ןַאמ ריא זַא

 טרעטיצ ץרַאה ריא .בייוו ןייז ןייז וצ ןייז-יואר זומ יז ןוא ,ןפַאשַאב סרעכעה
 ןָאק דניז ריא רעביא ,הלילח ,רעמָאט ,קערש רַאפ ןייא-טלַאפ ןוא ריא ןיא
 טשינ לָאמניק טָאה רע שטָאכ .טבערטש רע סָאװ וצ ןכיירגרעד טשינ רע
 םישעמ ענייז עלַא זַא ,יז טליפ ךָאד ,םעד ןגעו ריא וצ טדערעג
 יז ןוא .רָאפ סעּפע וצ ךיז טיירג ןַאמ ריא זַא ,עכעלנייוועג ןייק טשינ ןענייז
 טעװ יז ,טרעקרַאפ .געוו ןיא ןייטש טשינ ,ןרעטש טשינ ,הלילח ,םיא טעוו
 טנָאמרעד יז ןעוו .טבערטש רע סָאװ יצ ןכיירגרעד ןפלעה וצ םיא ןָאט ץלַא
 ןיא קירוצ טמוק "דניז-טנגויג ךיא ןוא ,זיא יז רעוו ןוא ,זיא רע רעוװ ,ךיז

 טלַאפ --- ,סעּפע ךָאנ ןוא ,עקנָאל יד ,רעסַאװ סָאד ,זנעג יד -- ,ןעקנַאדעג עריא
 ,םלוע-לש-ונובר, :ץרַאה ריא ןיא טעב יז ןוא ,קערש רַאפ ןייא ץרַאה סָאד ריא
 טכיל עריא טימ תבש ןטייווצ ןדעי טזָאל יז ןוא *!דניז עניימ לחומ רימ ייז
 ,ןטכיײלַאב םיליהת-הרבח רעד ןיא דומע םעד

 ןייק ןבָאה ייז :ןבעל רעייז ןיא ָאד זיא קילגיוא סיורג ןייא םירָאװ

 טשינ טרעה ןעמ ןוא ,הנותח רעד ךָאנ רָאי ףניפ ןיוש ,ייוו-יוא .טשינ רעדניק
 :לָאמ ןדעי יז טגערפ עטנכש יד עלעמילב .טשינ טעז ןעמ ןוא

 ?וטסטלַאה יוו ,לזייר ---
 :רעיוא ןיא ןײרַא עלעמילב ריא טמיור .טשינרָאג טלַאה יז .ןיינ
 ? טשינרָאג טסליפ וד ---

 -נָא ענעדיישרַאפ ריא טיג עלעמילב עטנכש יד .טשינרָאג טליפ .יז .ןיינ
 ַארַאפ סָאװ ,הליבט וצ טייג יז תעשב ,ןריפפיוא ךיז ףרַאד יז יו ןעגנוטייד
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 -נייא טשינ .ןענָאמרעד וצ טָאה יז ןעמענ ַארַאפ סָאוװו ,ןגָאז וצ טָאה יז םיקוסּפ
 .הלועּפ ןייק טשינ זיא סע ןוא ,ןסע וצ ןבעגעג ןעלצרָאװ ריא ןיוש יז טָאה לָאמ
 ןייק טעוװ יז ןוא ,רָאי ףניפ ערעדנַא ךָאנ ןײגרעבירַא ,הלילח ,ןלעוו סע ןעוו ןוא
 יז ןלעװ ןעמַאזצ, :רָאפ ריא טייטש סע סָאװ יז טסייוו ,ןבָאה טשינ דניק
 ,הבותכ ַא ןָא טג ַא *,ןײגמיײהַא ייז ןלעוו רעדנוזַאב ןוא ןייג בר םוצ

 טנייוו לָאמנייא טשינ ןוא .דניז עריא רעביא זיא סע זַא ,ליואוו סייוו יז
 טָאה רֶע :דניז ענייז רעביא זיא סע זַא ,רעבָא טלַאה רע .ףיורעד טכַאנייב יז

 רעדניק ןגעוו הוצמ רעד ןופ זיולב ןווכמ טשינ זיא רע ,בייוו סָאד ביל ליפוצ
 ,טכַארט סלחר ןסָאלשרַאפ טָאה טָאג, :ןעלחר ייב טייטש סע יוװ ױזַא .ןבָאה וצ
 ,טכַארט סהאל טנפעעגפיוא טָאה רע ןוא ,טַאהעג-ביל ליפוצ יז טָאה בקעי לייוו
 ךעלבייוו ערעדנַא; :טכַאנייב יז טנייוו *.טַאהעג-טנייפ בקעי טָאה ןהאל לייוו

 .ןיז ןביז יו רעביל םיא זיא יז זַא ,יז רע טסיירט *..ןרָאי עריא ןיא
 : יז טרעפטנע

 ךיז טעװ רשפא ,ןייז רעליואוו רימ טעװ ,ביל ױזַא טשינ ךימ בָאה --
 וצ טָאה רע יװ ,דנַאש ןיימ ןָאטּפָא ןוא ןייז-םחרמ רימ ףיוא לָאמסנעד טָאג

 ..ןָאטעג ןעלחר

 רע ןעוו ,לשמל ,ןבעל רעייז ןופ ןטנעמָאמ עטזיילעגסיוא עסיוועג ןיא
 ןירעשַאּפ-זנעג עגילָאמַא יד טרעוו ,ןדניצ-טכיל ייב סטכַאנוצ-גָאטיירפ יז טעז
 אתינורטמ רעד ןופ טלַאטשעג רעד וצ ,רעטומ ןייז יו ,ןביוהרעד ןגיוא ענייז ןיא
 .הניכש רעד ןופ ךיוה ַא ריא ףיוא טגיל סע .דסח לּפַאטש םוצ ,תבש ןופ
 *..,בייוו סָאד טשינ ךיז טניפעג סע ואוו ,בוטש ןייק ןיא טשינ טור הניכש יד;
 םיא ייב ןרָאװעג זיא ,השא יד ,יז זַא ,ןרעוו טגָאזעג זומ דנַאש סלאיהי וצ ןוא
 סע יוװ ױזַא ,ןבָאה וצ רעדניק ילכ ַא רָאנ טשינ ןוא ,ןײלַא ךיז רַאפ קעווצ ַא
 ןיא רע טָאה זַאטסקע ןכעלשטנעמ ןטסכעה םעד ןיא ;ןייז טפרַאדעג טָאה
 ןוא ,ןגעוו-הווצמ רעד ןופ רָאנ ךיז ןייז-ןווכמ טנָאקעג טשינ טײקכַאוװש ןייז

 טימ תוקיבד רעד ןיא טָאה רע .דנַאש ןוא רעצ זיולב ןליפ וצ ןײלַא ךיז רַאפ
 גנוגינייארַאפ ַא ןרָאװעג םיא ייב זיא סע .ןיימ ןרעכעה ַא ןעזעג השא רעד
 זיא סע .דסח ןטימ ףיונוצ ךיז טמוק ןוצד רעד ואוו ,ןטלעװ ערעכעה יד ןופ
 ןוא עכעלנעמ סָאד ןעוו ,ףַאשַאב ןופ דנַאטשַאב ןטשרע םוצ ןעמוקעגקירוצ
 ,סנייא ןיא ןסָאגעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא עכעלבייוו סָאד

 רעד ןופ ןטשער ,ןשינעביילברעביא ןעקנַאדעג עגיזָאד יד ןענייז סיוועג
 ,ןקעטש ןבילבעג ןענייז ייז ,לדיא-עלָאמס םייב טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,הרות

 .תוהמ ןשילַארָאמ ןייז ןופ בייל ןגידעבעל םעד ןיא ,ןעלדָאנ עגידרעייפ יוו
 עגיטפַאז יד וצ ,ץנַאלפ עגיטשרָאד ַא יו ,טרַאגעג טָאה רע ןעוו ,לָאמסנעד
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 -ארומ טָאה רע ןעוו ,לָאמסנעד :תד ןטושּפ ןשידיא ןופ ןלַאװק עגידתויח

 ןכלעוו ןיא ,ךלמה-ךרד םעד ןופ ךיז ןרילרַאפ וצ קילבנגיוא ןייא ףיוא טַאהעג
 רַאפ ךיז ןקָארשעג ,דיא ןטושּפ ןופ געטש רענעטָארטעגסיױא רעד טריפ סע
 רַאפ סיוא ךיז ןטײרּפש סָאװ ,ןשינעטסיו עכעלדנעמוא ,עכעלמייהמוא יד
 תוירבדמ יד ןיא ןזָאלוצסױרַא ךיז טגַאװ רעכלעוו ,רערעדנַאװ ןעמַאזנייא םעד
 ןטסגינייועניא ןייז ןיא ןבָאה לָאמסנעד -- ,דנַאטשרַאפ םענעגייא ןייז ןופ
 טרָאד טָאה לדיא-עלָאמס סָאד סָאװ ,רענרעק יד טילבעגרעדנַאנַאפ ךיז בייל
 ןייז ךרוד טרעּפכורּפַאב ,ןדָאב ןגיצניג ַא ףיוא ןפָארטעג ןבָאה ייז .טייזרַאפ
 .עיזַאטנַאפ ןייז ןופ לגילפ יד ףיוא ןגָארטעג ,טנעמַארעּפמעט ןגידנעילג

 -עג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעיילש עשיטסימ יד ןגעג טלגנַארעג ךיז טָאה רע
 ַא רָאנ ןייז רעמ טלָאװעג טשינ טָאה רע .געװ:טָאג ןרָאלק ןייז רעביא טבעוו
 ןסימשעג זיא רע -- ,ףמַאק ןייז ןעוועג זיא םניחב רעבָא ,דיא רעניילק רעטושּפ
 ןגעג ןוא ןסיוו ןייז ןָא טײקטרעשַאב ןייז ןופ געוו םעד ףיוא ןייג וצ ןרָאװעג
 טעברַאעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,תוחוכ עגידנרעוו-ףייר יד ךרוד ןבירטעג ,ןליוו ןייז

 זיא רע ,םעד ןגעג ךיז טרעוועג ןוא רַאפרעד ןקָארשעג ךיז טָאה רע .םיא ןיא
 המיא יד ןלַאפַאב םיא זיא סע ןעוו .ןילַא ךיז ןגעג גיטכעמנָא ןעוועג רעבָא
 תוצח ןטכירּפָא םייב ,טכַאנייב רע טָאה ,םיא ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,םעד רַאפ
 סָאװ ,הליפת יד טגָאזעג ,טנװַאדעג ,טכיל םייב דרע רעד ףיוא ןקָאז ענייז ןיא
 : ןײלַא ךיז רַאפ טסַאפרַאפ טָאה רע

 ךיא ,טײקגיטפַאהרָאװ ןיא ריד ןעניד וצ ץרַאה ןיימ גינייר ,טָאג רעבילע
 ןייד ןיא קרַאטש טשינ ןיב ךיא ,סנייד דניק טלייורעדסיוא ןייק טשינ ןיב
 היכז יד טשינ בָאה ךיא ןוא טוג טשינ ןיב ךיא ,גולק טשינ ןיב ךיא .טסייג
 סָאװ ,סנייד שינעפעשַאב ןיילק ַא ןיב ךיא .הרות ןופ שיט ןייד ייב ןציז וצ
 ַא ןופ לכיוה ַא יו ,ריד ןיא ןייז ליוו ןוא ריד ךָאנ טקנעב ןוא ביל ךיד טָאה
 ,ךיד טעב ךיא .םי ַא ןיא ןּפָארט ַא יו ,עקנָאל רעד ןופ לזערג ַא יװ ,טניוו

 ןטפעהַאב וצ געוו ןיימ ןיא ךיז ןלעטש סָאװ ,ןעגנולכיורטש עלַא קעװַא םענ
 ַא יו ,סע ךערבעצ ,בייל ןיימ ריפעצ ױזַא ,בייל ןיימ סע זיא .,ריד טימ ךיז
 טסָאה וד רעכלעוו ןיא ,טפַאשנעגנַאפעג רעד ןופ סיוא ךימ זייל ןוא ,ּפָאט
 סָאװ ,תלוסּפ םעד ןופ יז רעטייל ױזַא ,המשנ ןיימ סע זיא ;ןָאטעגנײרַא ךימ
 בָאה ךיא סָאװ ,תופרח עלַא רַאפ יז טסיירט .ריא ףיוא ןפרָאװעג בָאה ךיא
 ,ןייר ױזַא ,ןײרַא למיה ןיא ריד וצ קלח ןייד קירוצ םענ ןוא ,ןָאטעגנָא ריא
 גינייר ,לארשי ןופ לייט ַא ןייז ךימ זָאל ,רימ וצ טקישענּפָארַא יז טסָאה וד יו

 ןופ טָאג רעסיורג רעביל ,טײקגיטפַאהרָאװ ןיא ריד ןעניד וצ ץרַאה ןיימ
 *! בקעי ןוא קחצי ,םהרבא
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 סָאװ ,"ךרד ימימת ירשַא; םיליהת לטיּפַאק סָאד טשימעגפיוא טָאה רע
 ןופ, :קוסּפ םייב ךיז טנייוועצ ןוא ,לטיּפַאק טלייוװרעדסיוא ןייז ןרָאװעג זיא
 ןכָאנ *.תווצמ ענייד ןופ ןגיײנּפָא טשינ ךימ זָאל ,ךיד ךיא ךוז ץרַאה ןצנַאג
 טימ ךיז ןיא טגָאזעג ןוא טסיירטעג טליפעג גידנעטש ךיז רע טָאה םיליהת
 -- "ירשב ךל המכ ,ישפנ ךל האמצ; : םיליהת ןופ רעטרעוו יד תוקיבד סיורג
 טָאה רע ןוא !ריד ךָאנ טכַאמש ףוג ןיימ ,ריד ךָאנ גיטשרָאד זיא המשנ ןיימ
 טכַארבעג ןבָאה םידיסח סָאװ ,ןוגינ ןשידיסח םעד ךיז ןיא ןעמורב ןביױהעגנָא
 ; קצָאק ןופ

 ?רעטשרעביוא רעד טניואוו ואוו ---
 ,ןײרַא םיא טזָאל ןעמ ואוו --
 ? ןײרַא םיא ןעמ טזָאל ואוו --

 ,ןייר זיא'ס ואוו ,הריד ַא ןיא --
 ? ןייר זיא הריד עכלעוו ---

 ,ןיילק ךיז טלַאה סָאװ ,שטנעמ ַא --

 ןייז רעביא םונהיג ןופ טור ענרעזייא יד ןליפ וצ ,ןקערשוצּפָא ךיז ידכ
 ןוא .םירפס-רסומ עשידיא עגנערטש יד ,ןדיא עלַא יו ,רע טנרעל ,ּפָאק
 עגנוי יד ןיא לָאמַא יוװ --- רָאנ ,לביטש:םידיסח.ןיא טשינ רע טנוװַאד ןענעוַאד

 יד .םיליהת-הרבח רעד ןיא -- ןרָאפעג קרעמ יד ףיוא זיא רע תעשב ,ןרָאי
 ,סעכַאלעמלַאב עטסָארּפ עשידיא ןופ לָאמַא יו ךָאנ טײטשַאב םיליהת-הרבח
 עיירפ יד ןיא ייז טימ טנרעל סָאװ ,דמלמ ַא סיוא ןטלַאה עכלעוו ,סעלָאגעלַאב
 זיא רוהנייגס רעטלַא רעד .שרדמה:תיב ןיא שיט ןשיצראה:םע םייב ןטונימ

 רעייז לאיחי טרעװ .,ןבילבעג דמלמ ַא ןָא םיליהת-הרבח יד זיא ,ןברָאטשעג
 גָאטימכָאנ תבש ,שרדמ ייז טימ רע טנרעל ןענעװַאד ןכָאנ תבש ןדעי ,דמלמ
 .ןדיא עטושּפ יד ,ביל ייז טָאה רע .בקעיזןיע --

 ןעוו ,טייקמורפ רעטסָארּפ רעשידיא ןופ טימרעדניא ןייז וצ ביל טָאה רע
 עטעוועצלאמשרַאפ טײקמירָא ןוא ןרערט ןופ שרעייז ןיא עטליהעגנייא ,ןדיא יד

 רעד ןיא בלַאה ,עטלַאק יד ןגרָאמירפ ןעיורג םעד ןיא ןָא-ןעמירַאװ ,םיתילט
 טימ ,םעטָא ןעמירַאװ רעייז טימ לכעלוש ןופ טנעװ ענעקנוזעגנייא דרע
 רע .ןציװש ןלייז:רעניטש עטלַאק יד זַא ,טעבעג ןגידנסיירצרַאה רעייז
 רעייגספרָאד ,סעכַאלעמלַאב ,רעלדנעה יד טימ ,יז טימ ביל טָאה
 ,ייז טימ זיא רע ןעוו .קוסּפ ַא ךָאנ קוסּפ ַא ,ןגָאז וצ םיליהת
 טבערטש רע רעכלעוו וצ ,הגרדמ רעד וצ טכיירגרעד רע יװ ךיז רע טליפ
 -פיוא ןייק טשינ ,סרעסערג ןייק טשינ ,סרעדנוזַאב סעּפע ןייז וצ טשינ :ױזַא
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 ןשידיא ןיא ןּפָארט ַא ,עקנָאל רעשידיא רעד ןיא לזערג ַא רָאנ ,סרענעביוהעג

 "וצ טסיב וד יװ ,ךיז טסליפ וד .ריד ןיא ָאד זיא םי רעצנַאג רעד ןוא .םי
 דנע םוצ זיב -- ,ןבײהנָא עלַא ןופ בייהנָא םוצ ,םעדָאפ ןשידיא םוצ ןדנובעג
 .ןדנע עלַא ןופ

 טימ ךיוא רָאנ ,ןדיא עטושּפ יד טימ רוביצב ןגָאז וצ םיליהת רָאנ טשינ
 סַאג יד ,לדנַאװ-ןוא-לדנַאה םייב קרַאמ ןיא ,ןייז וצ סַאג רעד ףיוא ןדיא יד

 ,ןעלדנַאה ןדיא סָאװ טימ ,ךיז טוט סע סָאװ ,ץלַא טסייוו רע ,םיא טריסערעטניא
 ןבָאה ףרַאד סע רעוו ,טיונ יד טקירד סע ןעמעוו ,הסנרּפ ןבָאה ייז סָאװ ןופ
 ,לדסח:תלימג ַא

 ענעלָאװשעג יד ,בצק רעד ןנח ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טימ טייג טרָאד ,עז

 .טקעטשעגניײרַא עטָאּפַאק רענעכעלב ,רעטרימשַאב רעד ןופ ןשַאט יד ןיא טנעה
 עקטַאי יד םיא ייב ןבָאה ןיז יד ,ןנח ,ןעמוקעג רעטלע רעד ףיוא זיא רע
 ןצנאגניא םיא ייז ןבָאה ךָאנרעד ,תופתושב טריפעג טשרעוצ .ןעמונעגוצ
 -ןכָאװ יד ןיא .שדקה ןיא טניואוו ,דרוי ַא ןיוש רע זיא טנייה ,טּפוטשעגסױרַא
 -נָא ענייז ןשיוװצ טייק ןוא ןוויוא ןרעטניה שרדמה:תיב ןיא רע טציז געט
 ,םיא ןביג ןשטנעמ עטוג סָאװ ,טיורב ןקורט ךעלקיטש סעלסַאי עגינייצ
 טשינ סייוו ןוא גינייוונסיוא ןופ ןָאק רע סָאװ ,םיליהת םיקוסּפ טימ ןעמַאזוצ
 םיא טיצ סע .ןציזנייא טשינ רע ןָאק גָאט-קרַאמ ַא ןיא .ייז ןופ שטייט םעד
 ליו רע ןוא !ןבעל סָאד -- עלהמהב ַא ביל טָאה רע .ןסיורדניא סױרַא
 ַא ןכַאמ ךיז טעוו רשפא .טכַאמעגּפָא טרעוו לרחסמ ַא יװ ,ייברעד ןייז שטָאכ
 יד .ןפנָארב קנורט רעגידמניחב ַא רעדָא ,ןענידרַאפ וצ טלעג-רעלקעמ ןשָארג

 ,ןרָאװעג-טלַא זיא רע ! רחסמ םוצ רעמ וצ טשינ רעבָא םיא ןזָאל סעקענש עגנוי
 רע טצכערק .ךעלבלעק ןפיוק םיבצק יו ,האנק טימ רע טקוק .בצק רעד
 ,עלעקעטש םענעגנַאגעגסיױוא ןפיוא טנעלעגנָא רע טייג טָא ןוא ,ּפָא רעטיב
 ,בצק ןנח ,ךיז רע טּפעלש יױזַא .ןבעל עבלַאה סָאד טנידַאב םיא טָאה סָאװ
 .ןפרָאװעגסױרַא סָאג רעד ףיוא טָאה ןעמ סָאװ ,ןברַאש רענעכָארבעצ ,רעטלַא ןַא
 .קלָאפ סטָאג ןופ ץכעביילברעביא סָאד זיא סָאד

 וצ וצ-טייג ןוא לאיחי ךיז טכַארט -- ? ןנח 'ר ,טגרָאזרַאפ ,ךעבענ ,ַאה --
 ? טזָאלעגּפָארַא ױזַא ּפָאק םעד סָאװרַאפ ? ןנח 'ר ,זיא סָאװ --- ,םיא

 עלהמהב ןייק וצ ןזָאל סעקענש יד .לאיחי ,טוג טשינ !לאיחי ?ַאה --
 !גינייוו ייז זיא טלעוו עצנַאג יד .וצ טשינ

 ,טלעוו רענעי ףיוא ,טרָאד ? ןנח 'ר ,עלהמהב ַא ריא טפרַאדַאב סָאוװו ,ייא ---
 ! םיבוט-םישעמ ןוא תווצמ ערעייא טײרגעגנָא ךייא ףיוא ןטרַאװ
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 גיטכיר לָאמוצ טשינ .לאיחי ,ןייז רָאנ ייז ןלעוו 1? וטסניימ סָאד ,ָא --

 .רעטלַא רעד ּפָא-טצכערק -- !טנוװַאדעג
 -- .לאיחי םיא טסיירט --- ,םיבוט-םישעמ ערעדנַא ריא טָאה רַאפרעד --

 רעד ןיא שיילפ קלח רעסערג ַא ןַאמירָא ןַא ,ןעמונעגמייהַא תבש ףיוא חרוא ןָא
 ...ןגיױאוועגּפָא עקטַאי

 טייוו יוװ --- .ןנח 'ר רעטלַא רעד ךיז טיירפ --- !לאיחי ,ָאי סָאד ,יוא --

 ...ףליה סטָאג טימ ,טנָאקעג ןבָאה רימ
 !טלעוו רענעי ןיא קלח ַא ןבָאה ןדיא עלַא ,ןנח 'ר ,טשינ ךייא טגרָאז ---
 ...! טרָאװ ןטוג ןרַאפ ,לאיחי ,חוכ-רשיי ַא --

 טנװַאד רע .ןלארשי 'ר ןעק לאיחי .,עלָאגעלַאב לארשי 'ר זיא טָא ןוא
 -תיב ןיא ,לארשי 'ר רעד ,רע טלַאה ןוז ַא .םיליהת-הרבח רעד ןיא םיא טימ

 ,לארשי 'ר ,ךעבענ ,ןַאמירָא ןַא .הרותדזב ַא ןכַאמ םיא ןופ ךעבענ ליוו .שרדמה

 טימ ,עלעגעוו ןוא לדרעפ םירָא ןייז ןופ ךיז טרענרעד ,לדיא גירעדינ ,ןיילק ַא
 .קרעמ יד ףיוא תורוחס סנטסַאק ערעייז טימ סעכָאלעמלַאב יד טריפ רע ןכלעוו

 טרַאד רע טייג טציא .ןירַא לטעטש גידתונכש ַא ןיא עדזַאי ַא רע טָאה לָאמַא

 רעבָאה לקעז ַא לדרעפ ןייז רַאפ ,דסח-תלימג ַא ןעמענ וצ ןענַאוװנופ ,טרעלק ןוא
 .ןפיוק וצ

 ןענייז ןוא !לארשי 'ר ןופ טלַאטשעג עגיטכיר יד סָאד ןעד זיא רָאנ
 ַא ןוא רערעכעה ַא ַאד זיא סע יוװ ױזַא טקנוּפ ?ןעקנַאדעג עתמא ענייז סָאד

 לארשי רעגירעדינ ַא ןוא רערעכעה ַא ָאד זיא ױזַא ,םילשורי רעגירעדינ
 ןופ טלַאטשעג ערעסיוא יד רָאנ זיא ,טרָאד טייג סָאוװ ,סָאד .עלָאגעלַאב

 ,ןגעוו-סנעמָאנ ןביל ןייז ןופ עביל טימ ךיז ףיוא טגָארט רע סָאװ ,"לארשיפ
 ןייז טימ עלָאגעלַאב רעד ןכלעוו ןיא ,דמעמ רעד ,שובלמ ךעלרעסיוא ןייז

 רעטייוצ ַא ָאד רעבָא זיא סע .,קרַאמ ןפיוא ךיז טניפעג טנַאה ןיא שטייב
 לארשי רָאנ ףרַאדַאב ."הלעמ לש םילשורי תניחבב, ,רעכעלרעניא ןַא ,לארשי
 -ידגב יד ןעזסיױרַא ךיז ןלעװ ,ןפרַאווּפָארַא עטָאּפַאק עגיצומש עטשרעביוא ןייז

 ,דיילק ןייז רעטניה טגָארט ,טָאג ןופ רעטלייוװרעדסיוא רעד ,רע סָאװ ,תוכלמ
 ! לארשי 'ר ,ןגרָאמ-טוג ---
 ? לאיחי ,ַאה --

 -עלַאב רעד .גיוא םענייא םעד טימ ןדיא םעד .,ןָא םיא טקוק לאיחי ןוא
 ןשטייב יד ךרוד ןענורעגסיוא זיא ערעדנַא סָאד .גיוא ןייא רָאנ טָאה עלָאג
 ןגיטולב ַא ךָאנ טעז ןעמ .ןרָאװעג ןסימשעג זיא רע עכלעוו ןופ ,ןבעל ןופ
 גינייועניא םעד טימ זיא עכלעוו ,טיוה-ןגיוא רענעטלָאּפשעג רעד ןופ קעלפ

 ,גיוא ןגידנעעז ןטימ טשינ טקוק לארשי .סױרַא-ןסיורד ףיוא טצרַאטשעגסױרַא
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 ,ךיז טכַאד סע ןוא ,טיוה רעטצרַאטשעגסױרַא רעד ןופ קעלפ ןטיור ןטימ רָאנ
 סָאד יו ,רעכעלרעניא ןוא רעפיט ,רעטייוו טעז גיוא ענענורעגסיוא סָאד זַא
 סָאד ןיוש טָאה סָאװ ,לארשי ןרעכעה ןופ גיוא סָאד זיא סע .גיוא עגידנעעז

 רשפא .יניס גרַאב םעד רשפא ,וניבָאםהרבא רשפא ?ןעזעג טשינ גיוא
 ..ןיוש ןחישמ

 ?יױזַא ריא טכַארט סָאװ ןגעוו ---
 ,לארשי 'ר טצכערק -- ? טלעג טימ לטייב ַא וטסָאה רשפא ,לאיחי ,יוא ---
 ,לאיחי ךיז טרעדנואוו -- ? טלעג טימ לטייב ַא --
 !ךיא רעלק ןכַאז עשלמיה ןגעוו ,טניימעג וטסָאה סָאװ !לאיחי ,ָאי --

 טפרַאװ איבנה-והילא ןעוו --- .גיוא םענענורעגסיוא ןטימ לארשי 'ר טכַאל --
 עשַאּפ לסיב ַא לדרעפ ןיימ רַאפ ךיא טלָאװ ,טלעג טימ לטייב ַא רעטנוא רימ
 ! קרַאמ ןפיוא טנייה םניח-יצחב זיא רעבָאה ,טפיוקעגנייא

 ןגעו :ןלאיחי ייב ןיילק רעייז לארשי 'ר טרעוװ קילבנגיוא ןייא ףיוא

 רעבָאה רעד טרעוװ דלַאב רעבָא !טכַארט לארשי 'ר ,טגָאזעג-סנייטש'מ ,סָאװ
 סלארשי 'ר :ןיימ ןרעכעה ַא טמוקַאב סע ,ןלאיחי ייב ןביוהעגפיוא ייה ןוא
 רעד רַאפ עפש טכוז לארשי 'ר .האירב רעד ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו לדרעפ
 יװ ,ןכַאז עטושּפ עכלעזַא טימ ןבעגּפָא ךיז לָאז לארשי 'ר זַא ,םירָאװ ,האירב
 טשינרָאג ןלאיחי ךיז ןָאק סָאד ,לדרעפ ןייז רַאפ רעבָאה לסיב ַא ןפַאשנייא
 .ןיימ ןרעכעה ַא טגָארט ,טוט לארשי סָאװ ,ץלַא .לכש ןפיוא ןגייל

 .ןגערפ בייוו ןיימ לעװ ךיא ,לארשי 'ר ,עלייוו ַא רָאנ טרַאוװ ---

 -אלממ טנייה זנוא טָאה םלוע-לשדונובר רעד -- ,רע טגָאז --- ,לזייר ---
 ןלארשי 'ר סױרַא-ּפעש רעד ןופ גרָאב ,ץכעזייל טוג ַא טנייה ךָאד טסָאה .ןעוועג
 ! המהב ןייז רַאפ עשַאּפ עגיליב ,ךעבענ ,טכוז רע .דסח-תלימג ַא ןדליג ייווצ

 ,טרַאדעגסיױא טרעוו ּפָאק ריא .ענערױלרַאפ ַא ,לזייר ,ךעבענ ,יז טייטש
 .ןלָאצַאב וצ טנווייל רעד רַאפ הולמ םעד

 ?ןעמענ רימ ןלעװ ןענַאװנופ --- ,יז טגערפ --- ,לאיחי --
 ! ןייז-אלממ זנוא טעװ טָאג --

 ּפעש יד םיא יז טיג ,רעסעב ךָאד רע סייוו םתסה-ןמ ?ןָאט יז ןָאק סָאװ
 ,ןלארשי 'ר וצ טפיול ןוא ּפעש יד לאיחי טּפַאכ .ץכעזייל

 טעוו ,ןבָאה טעװ ריא .דסח-תלימג ַא ךייא גרָאב ךיא .טַאנ ,לארשי 'ר --
 ...ןבעגקירוצ רימ ריא

 רעטנוא .ןעשטיר ךעלבלעק טרעהעג טָאה רע ,ןפָארטעג טָאה טלמונַא ןוא
 ,תולוק עשהיח טימ ןעשטורמ ןוא ךעלבלעק ענעדנובעג ןגיל רופ רעשרעיוּפ ַא
 -סיוא טשינ ,ןעוועג סיורג רעייז זיא המימח יד .ץרַאה סָאד ןכערבעצ עכלעוו
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  .טזָאלרַאפ ייז רעױּפ רעד טָאה ָאד ןוא ,ןעקנירט ,ךעבענ ,ןליוו ייז ,ןטלַאהוצ
 ןעיירש ךעלבלעק ענעדנובעג יד ןוא ,ןרוכיש קנעש ןיא קעװַא ןײלַא זיא רע
 ץרַאה ןייז .יירשעג רעייז ןגָארטרַאפ טשינ לאיחי ןָאק .רעסַאװ ךָאנ טָאג וצ
 םענעי ןָא ךיז רע טנָאמרעד .ןשינעפעשַאב סטָאג ףיוא תונמחר טימ לופ זיא
 זיא ,ןײרַא-זיוהטכעש ןיא טריפעג טָאה ןעמ סָאװ ,לבלעק ַא ןכלעוו וצ ,אנת
 לבלעק סָאד טרעפטנעעגרעביא אנת רעד טָאה .םיא ייב ץוש ןכוז ןפָאלעגוצ
 ןפַאשַאב םעד וצ טסיב וד םירָאװ ,ייג; :רעטרעוו יד טימ סָאבעלַאב ןייז וצ
 ןייק טסָאה וד, :אנת םעד ףיוא גָאטייװ-ןָאצ טקישעג טָאג טָאה *.ןרָאװעג
 טשינ תונמחר ןייק ךיא לעװ ,שינעפעשַאב ןיימ ףיוא טַאהעג טשינ תונמחר
 עכלעוו ,רעטרעוו ענעבירשעג יד ,ןביוט ענרעזייא ןענייז ייז *.ריד ףיוא ןעבָאה
 ןופ תורושב יד רעבירַא ןעגנערב ןוא ןרעדנַא םוצ רוד ןייא ןופ רעביא ןעילפ
 ,ךעבענ ,המשנ עכעלשטנעמ ַא רַאפ סָאװ ,סייוו רעוו .ןטייצ עטלַא ןופ המכח
 רעד ךרוד ןוקית ַא ףיוא טרַאװ ןוא לבלעק ַאזַא ןיא ןרָאװעג לגלוגמ זיא סע
 טיירש האירב סטָאג ,ןטכעש םייב ןכַאמ רעבירעד טעװ טחוש רעד סָאװ ,הכרב
 ,דיסח רעסיורג רעד ,הרות-לעב רעד ,ןַאמרעגנוי רעד ,רע טייג .רעסַאװ ךָאנ
 ןוא ןכַאז ערעכעה טימ ןָאט וצ טָאה רע זַא ,ןיוש טדער ןעמ ןכלעוו ןגעוו
 -ניא זיא סָאװ ,םענורב םוצ קעװַא טייג ,עלעפעש ַא רעיוּפ ַא ןופ ךיז טגרָאב
 ןכָאנ סנייא ךעלבלעק יד ןָא-טקנירט ןוא רעסַאװ ןָא ןיילַא טּפמולּפ ,קרַאמ ןטימ
 .ןרעדנַא

 םעד ףלָאװ-המלש ,ןַאמנגנוי ןשידיסח םעד ןעעז ,םורַא ןדיא ךיז ןלעטש
 ןוא קרַאמ ןטימ ןיא ךעלבלעק ןָא-טקנירט רע יװ ,םעדייא סרעמשטערק
 ףיוא תונמחר טָאה ,המשנ עמורפ ַא -- ,סע טלעפעג לייט .טשינ ךיז טמעש
 םָארק רעד ייב לבייוו סָאד .סעציײלּפ יד טימ ןעיצ ערעדנַא .שינעפעשַאב סטָאג
 ; סיוא יז ןכַאל ןלעטש יד ייב רעבייוו ערעדנַא יד .טמעשרַאפ טרעוו

 ןייז ליוו סָאד ןוא !ךעלבלעק ןָא-טקנירט !ןַאמ ןייד דיסח רענייש ַא --
 ! יבר ַא

 ַא ,ריא ןופ ןטָאּפש יז ןגעמ .ןעמעשרַאפ טשינ ךיז טזָאל לזייר רעבָא
 ןופ טלעג סָאד ריא ייב טמענ לאיחי סָאװ ,רעבירעד ריא ןופ ןכַאמ רעטכעלעג
 ,סָאד טוט ןַאמ ריא זַא !ערעדנַא קעװַא סע טיג ןוא סױרַא ץכעזייל ּפעש רעד
 סָאװ ,סָאד טשינ ןעד יז סייו !ױזַא ןייז ףרַאדַאב ,טוג סע זיא םתסה-ןמ
 ?זיא רע שטנעמ רעגילייה ַא רַאפ סָאװ --- ,ןסיו טשינ ןענָאק ערעדנַא יד
 רעד ףיוא לקניוו ַא ןיא טכיל ַא טימ טציז ,טכַאניב ףיוא טייטש ןַאמ ריא זַא
 טנייוו ,טכַאנ עצנַאג ַא עלעקנעב ןיילק ַא ףיוא טנרעל ןוא ץגָאלדָאּפ רעטלַא
 קַאמשעג ןפָאלש טיילעגנוי ערעדנַא תעשב ,תוליפת עגילייה טגָאז ,טנוװַאד ןוא
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 זַא ,טגָאזעגנָא ריא טָאה רע .ןופרעד טשינ סייוו רענייק ...ןטעב ערעייז ןיא
 ןיא טגיל יז ןעוו ,לָאמלייט ...ןופרעד ןלייצרעד טשינ םענייק ,הלילח ,לָאז יז
 יז טָאה ,טכיל םייב עלעקניוו ַא ןיא ןציז ןטרָאד ןיילַא םיא טעז ןוא טעב

 טימ .ןייא ךיז טלָאה יז רעבָא ,ןפור טלָאװעג םיא טלָאװ יז .םיא ףיוא תונמחר
 ,ןגיוא יד ןיא ריא ןעמוק ןרערט !טעב ןיא טגיל יז ןעקנַאדעג ַארַאפ סָאװ

 ןייז וצ ןייז-יואר לָאז יז זַא ,טָאג וצ טעב יז ןוא ,ריא ןיא טרעטיצ ץרַאה ריא
 ַא ןיא טייג רע ,ןגָאז טשינרָאג םיא טעװ יז ,ןָאט ץלַא ןָאק רע ...בייוו ןייז

 זַא ,ןפלעה רָאנ ריא לָאז טָאג .גרַאב ןכיוה ַא ףיוא טגייטש רע .געוו ןטייוו
 -- !ןָאט ץלַא ןָאק רע ..! טירט ענייז ןייגכָאנ סנטייוורעדנופ שטָאכ לָאז יז

 ךעלבלעק ,ןלייטעצ טײלעמירָא ןוא ןעמענסיױרַא ּפעש רעד ןופ טלעג עצנַאג סָאד

 ,לָאז יז וליפַא ןעוו ,ןגָאז טשינרָאג םיא טעוװ יז -- ,ןעקנירטנָא קרַאמ ןטימ ןיא
 טעװ ,ןשטנעמ עדמערפ ייב ןלעטש וצ םיא רַאפ ךיז טסניד ַא רַאפ ןסיוו ,הלילח
 יואר לָאז יז זַא ,ןפלעה רָאנ ריא לָאז טָאג .ןשַאוו סיפ ענייז .ןָאט ןרעג סע יז

 ...! בייוו ןייז ןייז וצ ןייז
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 םלוע-לשרנובר םעד טנוכשמרַאפ לאיחי

 ףיוא טייג סע עכלעוו ןופ ,רענרעק ערַאבטכורפ ןענייז טיונ ןוא טײקמירָא
 רעגיצניוו טשינ ,ףליה ךָאנ גיטשרָאד ןענייז ןשטנעמ ."ןביולג, טיורב סָאד

 -.ןעמוקַאב ןענָאק ייז סָאװ ,לַאװק ןדעי ןופ ןעקנירט ייז ןוא ,רעסַאװ ךָאנ יוז
 ןבָאה עלַא .טָאטש רעבלעזרעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג זיא רע

 ןפיוא קַאּפ םעד ןגָארטעג טָאה רע יוו רָאג סע זיא גנַאל יו ןוא .טנעקעג םיא
 םעד ףלָאװ-המלש ,שיט ןשיצראה-םע םייב שרדמה:תיב ןיא ןסעזעג ,ףרָאד

 זטנרעלעג טשינ הבישי ןייק ןיא גיטכיר ךָאד טָאה סָאװ ,םעדייא סרַאדנערַא
 ,טָאּפש רעד ןוא גנוטכַארַאפ יד ,תולפש סָאד ןפלָאהעג טשינ רעבָא טָאה סע
 .ןגָארטעגנגעקנַא םיא טָאה טלעוו עשידיסח יד ,סַאלק רעטנרעלעג רעד סָאװ

 טָאה ,םיליהת-הרבח ,סעכָאלעמלַאב יד ,קלָאפ עכַאפנייא ,עטסָארּפ סָאד

 ןגייא רעייז טניר טיוה ןייז רעטנוא זַא ,טליפעג ןטלָאװ ייז יוו םיא וצ ןגיוצעג

 רעדניק סדיגנ םעד ןופ ןענַאטשעגסיױא זיא רע סָאװ ,תונויזב יד ...טולב

 םתסה-ןמ, : ןגיוא ערעייז ןיא ןעזנָא ןייז ןביוהעג רָאג ןבָאה ,דלַאװ ןיא ןסיורד
 יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רע ןוא ,ןעמוקּפָא סעּפע רַאפ טפרַאדַאב רע טָאה

 *.עביל טימ הבושת

 טשינ זיא לדיא-עלָאמס ןטפַאהלפייווצ םעד טימ ךיז ןפערטנעמַאזוצ סָאד
 ןופ טָאה רע תודוס ַארַאפ סָאװ ,סייוו רעוו -- ,אברדא .ןורסח ןייק ןעוועג

 ,תועימק ןופ רצוא ןכעלּפעשסיואמוא ןַא רַאפ סָאװ ןוא ,ןעמונעגרעביא םיא
 ןיוש טָאה ןעמ !ןבעגעגרעביא םיא טָאה לדיא-עלָאמס סָאד תולוגס ןוא תואופר

 ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,ןדיא עטוג ןעוועג ןענייז סע ,ןכַאז עכלעזַא ןופ טרעהעג

 רעצכעטיירק ענעגרָאברַאפ ןגעוו סרעפעש ייב טנרעלעג ןוא סױרַא דלעפ ןיא
 ךיז גנַאל-ןרָאי ןבָאה ערעדנַא .קנערק ענעדיישרַאפ ןופ ןפלעה סָאװ ,ןזָארג ןוא

 איבנה-והילא סָאװ ,ךעלזייה ענעליוהרַאפ ןיא רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהעגפיוא
 ןסיוו ןָאק רעוו .הרות ייז טימ טנרעלעג ןוא טכַאנייב ןיהַא ןעמוקעג זיא
 ?ןגעוו ערעייז

 רעוו .ןעגנונעפָאה טקעוועג טָאה ,טָאטש רעייז ןופ טמַאטש רע סָאװ ;סָאד
 ,סָאד ןוא ?ןרעוו טכירעגפיוא טָאטש יד םיא ךרוד לָאמַא ןָאק רשפא ,סייוו
 םייב ,ןגָארטעג רעפרעד יד ןיא קעּפ קירוצ גנַאל טשינ ױזַא ָאד טָאה רע סָאװ

 זיא ץלַא סָאד -- ,טרעהעגוצ ךיז רוהנ-יגס םוצ ,ןסעזעג שיט ןשיצראהיםע
211 
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 לגניא םורפ ַא .םיא ןיא ןביולג רעייז ןקרַאטשרַאפ וצ בָאגוצ ַא ןרָאװעג ךָאנ

 .ךעלרעדנואוו ןעוועג גידנעטש ןענייז םישעמ ענייז ,ןעוועג גידנעטש רע זיא
 סָאד בירעמ ןוא החנמ ןשיװצ שרדמה-תיב ןיא ןענַאטשעג טשינ ןעד זיא ןוא
 -- 7? סיפ יד טעז ריא; ? סיפ ענייז ףיוא ןזיוועג טשינ ןוא לאירזע לדיא

 ייז וצ רָאנ ךיז טָאה רע רעבָא ! ןעוועג ייז ןענייז טוט, --- .טגָאזעג רע טָאה
 *..ןרָאװעג גידעבעל קירוצ ןענייז ייז ןוא ,טרירעגוצ

 טײרּפשרַאפ לאירזע רעד סָאװ ,ןרָאװעג-ריואוועג ןופרעד זיא לאיחי זַא
 ףיוא רע טָאה ,"יבר; רָאנ שרעדנַא טשינ םיא טפור רע זַא ןוא ,םיא ןגעוו

 טגָאזעג לָאמסנעד לאירזע רעד טָאה .,ןזָאלרַאפ םיא לָאז רע ,ןעוועג-רזוג םיא

 ;שרדמה:תיב ןיא היסהרפב

 טלַאז ריא ,ןדיא רָאנ .ןעמוקעג טשינ טייצ ןייז ךָאנ ךָאד זיא םתסהדןמ --
 !טָאטש רעייא ןיא טכיל סיורג ַא טָאה ריא ,ןייז ןסיוו

 רעביא ,סיפ ענעריורפעגּפָא יד טימ דיא רעד ,טשינ ןעד רע טייג טציא ןוא
 : טזייוו ןוא ,ּפָא שרדמה-תיב ןדעי ןיא ךיז טלעטש ,םורַא הנידמ רעד

 ןייז רָאנ טָאה רע !ןעוועג ייז ןענייז טיוט ? סיפ יד טעז ריא ,ןדיא ---
 ! ןרָאװעג גידעבעל ייז ןענייז ,טגיילעגוצ ייז וצ טנַאה

 ; םיא ןלַאפַאב ןדיא זַא ןוא

 ?שטנעמ רעכעלרעדנואוו רעד ,רע זיא ואוו ? רעוו ---

 :לאירזע טרעפטנע

 טשינ ךָאנ זיא טייצ ןייז .ןלייצרעד וצ טכער ןייק טשינ בָאה ךיא --

 טניואוו טָאטש ַא ןבעל ףרָאד ַא ןיא : ןייז ןסיוו טלָאז ריא ,ןדיא רָאנ .ןעמוקעג
 .לארשי ןיא ףיוא-טייג טכיל סיורג ַא --- ,םעדייא ןַא רע טָאה ,רַאדנערַא ןַא

 םיליהת-הרבח רעד ןיא םויו-םוי-לכב ךורב סיוא טשינ ןעד טקױּפ ןוא
 : קרַאמ ןיא ןוא

 ךָאד ךיז לע ךיא .םיקו-יח רעטסָארּפ ַא רָאנ ךָאד ןיב ךיא ,ןדיא ---

 סָאװ-סעּפע זַא ,סיוא ךיז טכַאד רימ רָאנ .ןכַאז עכלעזַא ןיא ןשימ ןייג טשינ
 בָאה ןעגנַאגעגסױרַא ףיוה ןפיוא טכַאנ רעד ןיא לָאמנייא ןיב ךיא !טסקַאוװ

 ךיא בָאה !קנַארק רע זיא סע זַא ,הלילח ,טניימעג ,ןקָארשרעד ךָאד ךיז ךיא
 ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,ןגָאז טשינ לע ךיא .רעטצנעפ ןכרוד טקוקעגניירַא
 ..ןעוועג גידנעטש רע זיא לגניא םורפ ַא רָאנ ,טרָאד

 -רעד סענַאמרופ יד ןשיװצ לארשי 'ר רעדינלב רעד טשינ ןעד טָאה ןוא

 : טלייצ

 זיא ,סױרַא ּפעש סבייוו ןייז ןופ טגרָאבעג רימ רע טָאה ןדליג ייווצ ---
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 עטירָאק רעד ןיא רעבָאה לקעז ןופ טיש ךיא .ןעמוקעגניירַא הכרב יד רימ

 ..רעגיצניוו טשינ טרעוו סע ןוא ,טיש ןוא טיש ךיא ,ןיײרַא

 ןשיווצ רע טמורב ,ןלארשי ןיא אנקתמ ךיז זיא בצקדזנח רעטלַא רעד ןוא

 | : שרדמה:תיב ןיא ןייצ יד
 ,טגָאזעג סעּפע רָאנ רימ טָאה רע ,טגרָאבעג טשינרָאג רע טָאה רימ ---

 ..ןרָאװעג טכירעגפיוא ךיא ןיב

 ןוא סמעדייא-טסעק ,טיילעגנוי עשידיסח יד ,םינדמל עשיטָאטש יד זַא

 "םע םעד ןגעוו ןָא ךיז טלייצרעד קלָאפ סָאד סָאװ ,ןרעה םירוחב-שרדמה-תיב

 ןעמ זַא ,ּפָא ךיז ייז ןכַאמ ,גנוי-ספרָאד םעד ,םעדייא סרַאדנערַא םעד ,ץראה

 ,תוצראה-םע ןייז ןזיײװסױרַא ןעמעלַא רַאפ ,ןעמעשרַאפ קלָאפ ןרַאפ םיא ףרַאד

 טימ לופ זיא שרדמה-תיב סָאד ןעוו ,בירעמ ןוא החנמ ןשיװצ ,טכַאנרַאפ
 םעד ןגערפ וצ לגניא ַא רעטנוא ןלאיחי וצ ןעמ טקיש ,סַאג ןופ ןדיא עטסָארּכ
 קעווצ םעד וצ ןכוז ייז סָאװ ,ארמג רעד ןיא לעטש רעברַאה ַא ןופ דײשַאב

 סָאד טשינ ךיז טמעש רע ןוא ,טשּפ םעד טשינ עקַאט טייטשרַאפ לאיחי .סיוא

 טייג .םיא ןופ ןדמל ןרעסערג ַא וצ לגניא סָאד ּפָא-טקיש ןוא ןייז וצ הדומ

 רעד ןופ דײשַאב םעד הדעו םע לכ ינפב טגָאז ןוא לגניא סָאד טמענ ןוא
 רעירפ לגניא םעד ןבָאה םינדמל יד סָאװ ,ארמג רעד ןיא לעטש רערעווש

 : קלָאפ ןופ ןגיוא יד ןיא ןלאיחי ןעמעשרַאפ וצ ידכ ,ןבעגעגרעביא
 טשּפ םעד טסייוו לגניא ןיילק ַא !זיא רע ןדמל ַא רַאפ סָאװ ,טעז ,ַאנ --

 !טשינ יבר רעייא ןוא ,ארמג רעד ןיא
 טלָאװ ,טלָאװעג רָאנ טלָאװ רע זַא .ןייז ױזַא סע ףרַאדַאב םתסה-ןמ --

 ךָאנ זיא םתסה-ןמ .ןענרעל ןייז טימ טקעטשרַאפ לברַא ןיא ןעמעלַא ךייא רע

 - ,ּפָא ייז ןרעפטנע -- ...ןעמוקעג טשינ טייצ ןייז
 לאיחי סָאװ ,ץלַא וצ .,ןלאיחי ןגעג ןָאט טשינרָאג ןיוש ןענָאק ייז .ןיינ

 טָאה םיליהת-הרבח יד םירָאװ .ןיימ ןרעכעה ַא וצ ןומה רעד טיג ,טוט ןוא טגָאז

 וקַאװ רע יו ,לאיחי ,טשינ טקרעמַאב רע ןוא .ןיבר רעייז רַאפ טניורקעג םיא

 .,.טייקשיבר ןיא ןיײרַא

 .ןשטנעמ ןשידיא םייב טנעמָאמ רעשיגַארט ַא זיא תודועס-שולש וצ תבש
 ַא רָאפ טמוק טכַאנרַאפ ןגידנטָאש םעד ןופ רעיילש ןצרַאװש םעד רעטנוא
 -גידבוט-םוי רעד ןשיװצ המשנ רעשידיא רעד ןיא לגנַארעג רעגידנסיירצרַאה

 רעכעלגינעק רעד טימ ךיז ןענעגעזעג ַא זיא סע .,ןכָאװרעדניא םעד ןוא טייק
 דיילק-תוכלמ םעד ןָא ןָא ךיז ןטלַאה ןדיא .תבש ןגידנברַאטשּפָא םעד ,רעטומ
 ןײגסױרַא טשינ ןליוו ייז ,ָא ,ךוטרַאפ סרעטומ ַא ןָא רעדניק יו ,תבש ןופ
 ףיוא רָאנ טרַאװ סע ואוו ,ךָאװ רעד ןופ לסעק-ילג םעד ןיא קירוצ תבש ןופ
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 ייז ןטלַאה גנַאל ,גנַאל !ןבעל סואימ ַא ןופ ןשינעגָאלּפ ,טָאּפש ןוא דנַאש ייז

 רעד ןיא גנַאל ןציז ןוא ןדניצנָא טשינ טכיל ןייק ןליוו ,תבש םעד ןייא
 ...ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב שינרעטצניפ

 --- ,ןטכערעג ןופ שיט םייב טנעמָאמ ןשיגַארט םעד ןיא ץוש ןכוז םידיסח
 -קנעב ןיא ףיוא ייז ןעייג טייצלָאמ ןכעלטפַאשניימעג םעד ןיא .קידצ םייב

 קילבנָא םעד ךָאנ טשרָאד םעד ןעגנַאזעג עגיצרַאה ןיא סיוא ןקירד ,טפַאש
 ןיא טרָא טָאד טמענרַאפ קידצ רעד .?ןעגנולַארטשסיױא עלעדייא, יד ןופ
 סָאד ."גנולַארטשסיױא רעכעלרעה, רעד ןופ ,ןחישמ ןופ טַאמרָאפ םעניילק

 סטַאג ןופ ןסיוטשרַאפ ןענייז סָאװ ,סעכָאלעמלַאב עמירָא יד ,קלָאפ עטסָארּפ

 שטָאכ ןטערטרַאפ ייז לָאז סָאװ ,םענייק טשינ ןבָאה ,הרות רעד ןופ ,שיט

 יז ןציז .טלעו ערעכעה יד ,לָאבמיס ןיא שטָאכ ,*טַאמרָאפ םעניילק, ןיא
 טעבַעג םעד וצ וצ ךיז ןרעה ןוא ןעמייה עלעקנוט ערעייז ןיא ענעריולרַאפ
 רעדָא ,ליטש רעד ןיא ןעמורב רעבייוו ערעייז סָאװ ,"םהרבא ןופ טָאג, ןופ
 ןופ םי םעד ןיא ןריולרַאפ ןרעוו ייז ואוו ,שרדמה-תיב ןיא ךיז ןביילק ייז
 ..לארשי קלָאפ םוצ טייקגירעהעגוצ רעייז טימ ךיז ןטסיירט ןוא סנטָאש

 ןופ יבר רעד ןרָאװעג זיא ןוא טָאטש ןיא רעבָא ךיז טניפעג לאיחי טניז

 -עלַאב יד ,סרעדיינש יד ,טייל-םיליהת-הרבח יד ןבָאה ,םיליהת-הרבח רעד
 גנַאגסיוא םעד ןיא ךיז ןביילק וצ ןביוהעגנָא ,סעכָאלעמלַאב ײלרעלַא ןוא סעלָאג
 ..לביטש סלאיחי ןיא תבש ןופ

 ןעמ טמוק ןוא ,טעברַא רעד ןיא טעװערָאהרַאפ ןעמ זיא ךָאװ עצנַאג ַא

 -עג ףיוא ןענעװַאד סָאד ןיײרַא ןעמ טּפַאכ ,םיליהת-הרבח רעד ןיא גָאטרַאפ

 ענדיב סָאד .ןייג ףרָאד ןיא ,קרַאמרָאי ןפיוא ןרָאפ ףרַאדַאב ןעמ .דניווש
 ןליוו .ןגָאזםיליהת סָאד .ןענעװַאד סָאד :ןייא ץלַא טגנילש הנויח עלעסיב
 סעּפע וצ ףליה סלאיחי טימ ןביוהרעד ךיז ךָאװ רעד ןיא לָאמנייא שטָאכ ייז
 -נָא יװ טשינ סע ןסייוו ייז ,רַאפרעד טשינ ןעמָאנ ןייק ןבָאה ייז .סרעכעה
 רַאפ טשינ ,טשינרָאג ךיז רַאפ ייז ןליוו לָאמ סָאד זַא ,רָאנ ןסייוז ייז .ןפורוצ
 סעּפע רַאפ רָאנ ,דניק-ןוא-בייוו ןרַאפ טשינ ,טנוזעג ןרַאפ טשינ ,הנויח רעד

 יז .ןגעוו:סנעמָאנ ןביל ןייז ןופ :רעכעה ךָאנ ,לארשי:-ללכ ןרַאפ ,סרכעעה

 יד ןיא ןייג טשינ ןענָאק ייז ,ײמרַא רעכײררָאלג ַא ןופ ןטַאדלָאס יוװ ךיז ןליפ
 רעד ןיא ,המחלמ-יסיסכת יד ןיא טנרעלעג טשינ ןענייז ייז ,ןעייר עטשרע
 -ךעלצונ שטָאכ ךיז ייז ןליוו ,ןענרעל טשינ ןענָאק ייז לייוו ןוא .טסנוק-המחלמ

 טעברַא עצרַאװש .,ןעווָאק דרעפ ,ןרימש רענעגעוו :טנָארפ ןרעטניה ןכַאמ
 .ןינע ןסיורג ןגידתופתושב םוצ ןזָאלוצ ייז לָאז ןעמ יבַא ,ןָאט

 .טשינ ךיז ייז ןצעז שיט םוצ וליפַא ,ןיירַא לביטש סלאיחי ןיא ייז ןעמוק
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 ,ריט רעד ייב ,טנַאװ רעד ייב ,סנטייוורעדנופ ךעלעקניוו יד ןיא ןעייטש ייז
 םייב טציז רע המיא ןַא רַאפ סָאװ טימ ןעז וצ ,ןעמַאזוצ םיא טימ ןייז וצ רָאנ
 טשַאװ רע יו ;ןעוועג בוטש ןייז ןיא רענעעזעגנָא ןַא רעוו טלָאװ סע יוװ ,שיט
 סָאװ ,ןהכ ַא --- ,הלח יד טדיינש רע יו ,הכרב יד טכַאמ רע יו ,טנעה יד ךיז
 ,שיפ לקיטש ַא ,הלח ,ןסע ןטשער ערעייז טימ-ןעגנערב ייז .הדובע יד טוט
 .ךעלקנעב ףיוא ךיז ןצעז ,שיט ןגידתופתושב ןפיוא סע ןגייל

 ,טושּפ טליפ רע .טשינ סע רע ליוו יאדװַא ? ןפלעה ךיז רע ןָאק סָאװ
 רעבָא ?רע זיא רע ? תונבר טעװַארּפ רע .רעייפ טימ ךיז טליּפש רע זַא
 וד .ןעלגילפ סיױא-ןסקַאװ סע ,סעצײלּפ יד ףיוא ףיוא םיא טביוה הדע ןַא

 רעבַא ,ךיז רע טרעוו יאדוװַא ...טשינ טסליוו וד יצ ,ָאי טסליוו וד יצ ,טסילפ
 .הדועס עגידתופתושב יד ןסע וצ ,ןעמַאזוצ ןדיא טימ ןייז וצ ביל טָאה רע
 הדע עצנַאג יד טילג סָאװ ,רעייפ שיטסימ ַא זיא ןעמַאזוצ איצומה ןכַאמ סָאד

 רעּפרעק ןרַאפ זייּפש עגידתופתושב יד .טײקצנַאג ןייא ןיא ןעמַאזוצ ןדיא
 ןשימ תולח ךעלטשער עלַא .המשנ רעד רַאפ גנורַאנ עגיטסייג יד ךיוא זיא
 ןַא זיא סע .תומשנ יד ךיוא ױזַא ןוא שיט ןגידתופתושב ןפיוא ףיונוצ ךיז

 רענעגָארטעגפיונוצ רעד ןופ ןעמַאזוצ ןסע ןדיא ןעוו ןוא .תומשנ ןופ שימסיוא
 סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע םיא רעביא טמוק לָאמסנעד ,הדועס רעגידתופתושב
 יד ,ןעגנורעטש עלַא קעװַא טמענ ,רעסעלש ענעסָאלשרַאפ עלַא ףיוא-טנפע
 ןייז ןיפ ןריפרַאפ ךיז טזָאל רע .טמיוושעצ טפַאשרעריפ רעד רַאפ המיא

 עלַא ,סעּפע םיא ןופ ןטרַאװרעד ןדיא יו טעז רע .ףור ןטסגינייוועניא
 סָאװ ,ןביולג ןופ טײקמירַאװ רעד ןיא ןעייגעצ ןשינעלקנעווק ןוא ןעלפייווצ
 ןרַאג ,ןּפיל ענייז ףיוא ןעגנעה ןקילב עשידיא עגיטשרָאד .םיא םורַא טלַארטש

 ,םיא ןופ גנוגיטומרעד ןוא טסיירט ןופ טרָאװ ַא ןרעה וצ

 יד ןגעוו ,ךָאװ יד טייג סָאװ ,הרדס רעד ןגעוו ייז וצ רע טדער בור'ס

 טלייצרעד לָאמטּפָא .םיליהת לטיּפַאק ַא סיוא ייז רע טשטייט לָאמלייט .תובָא
 ידע :ייז רַאפ ךעלטירטוצ ןוא טסַאּפעגוצ ןענייז סָאװ ,רהוז ןופ ןלעטש ייז רע

 יד ןעמוק טיוט ןייז ךָאנ .המשנ ןייז ןופ רעדיילק יד ןענייז שטנעמ ןופ געט
 יד סָאװ ,שובלמ ַא טרעוו גָאט רעדעי ןוא ,טָאג רַאפ ןייג וצ שטנעמ ןופ געט

 ךרוד ןָא ךיז טיירג ןעמ שובלמ ַא רַאפ סָאװ ןוא ,םיא ןיא ןָא ךיז טוט המשנ
 ",טלעוו רענעי ףיוא המשנ יד טגָארט יד ,גָאט ןופ םישעמ יד

 סָאװ ,סױרַא רשיה:-בק ןופ לרעדיינש םענעי ןגעוו ייז טלייצרעד רע רעדָא
 טַאטשרַאװ ןייז ןופ טיוט ןייז ךָאנ ןלָאז יז זַא ,אשידק-הרבח רעד טגָאזעגנָא טָאה
 ענייז ידכ ,ןבעגנירַא רבק ןיא םיא לייא ןוא סָאמ יד ,ןכַאמ ןורָא ןַא םיא
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 טָאה רע זַא ,טּפשמ ןטכערעג םייב םיא ףיוא ןגָאז-תודע ןלָאז םילכ-הכאלמ

 .תומילשב הכאלמ ןייז ןָאטעג

 רעשיטקַאדיד רעכייר רעד טיול ,תובוט-תודימ ייז טימ רע טנרעל ױזַא

 סָאװ ,געוו רעטװאווּפעגסױא רעד זיא ןוחטב רעד :רוטַארעטיל רעשידיא

 רעד רַאפ רעזיילרעד רעד זיא הנומא עטושּפ יד ןוא .ןטייקגילעז עלַא וצ טריפ

 וצ .טָאג ןיא גנוליפרעד יד ןיוש זיא טָאג ןיא הנומא יד .טלעוו רענעי ןוא

 עכעלגעט-גָאעט יד ךרוד ,ןעלטימ עטסכַאפנייא יד ךרוד ןעמוקוצ ןעמ ןָאק טָאג

 "טסעדנופ ןוא ןרימש ןגָאװ םעד ןיליפת:ןוא-תילט ןיא ןָאק ןעמ .ןשינעעשעג

 ןכרוד רעדייא ,םימחרהירעש םוצ ןכיירגרעד רעטנעענ ליפ םעד ךרוד ןגעוו

 רעד ןיא עטסגיטכיוו סָאד זַא ,טגייצעגרעביא ייז טָאה רע .ןענעװַאד ןגנַאל

 .טָאג ןבָאה סָאד רָאנ ,ןכוז סָאד טשינ זיא שטנעמ ןופ גנוזיילסיוא

 -נעמַאזוצ רעגנע ייז טָאה סָאװ ,ףייר עגידנעילג יד ןרָאװעג זיא לאיחי

 ,םינדמל עסיורג יד ןופ טשינ ןײלַא זיא יבר רעייז סָאװ ,סָאד ןוא .ןעמונעג

 וצ טכַאמעג רעטנעענ ךָאנ םיא טָאה ,םיצראה-םע יד וצ ,ייז וצ רעהעג רָאנ

 יד ,ייז טָאה סָאװ ,טולב ןגידתופתושב ןופ רילָאק רעד ןעוועג זיא סע .ייז

 טָאג ןעמ טָאה שיט סלאיחי ייב .טכַאמעג החּפשמ ןייא וצ ,טייל-םיליהת-הרבח

 טשינ םיא וצ תוליפת יד ןענייז םעדכרוד .טַאהעג םיא טָאה ןעמ ,טכוזעג טשינ

 -גרעב ףיוא ,עגידנצכערק ,עגידמעטָאגנַאל ,עגידנעקנעב טימ ןעוועג טײלגַאב

 טלַאנקעגּפָא טָאה ןעמ רָאנ ,ןפיוה עשיבר ערעדנַא ייב יוװ ,םינוגינ עגידנגייטש

 "יוא; ןופ סעקרוזַאמ ןוא סעקלָאּפ עגידמעטָא-ץרוק טימ *ןתולעמה-ריש; יד

 רעפרעד יד ןופ ןבָאה רעיײג-סּפָאד ,סענַאמרופ ,ןדיא-רעשיפ סָאװ ,"ַאניַאדדַאד

 יז םירָאװ .םיליהת-הרבח רעד ןיא "סידוד-הכל; יד יװ ױזַא ,טכַארבעגטימ

 ,ןטסעב םעד טימ ןעקנָאשַאב םיא ןבָאה ןוא טָאג רעייז טימ טיירפעג ךיז ןבָאה

 ערעייז ןיא .שיט רעייז ןופ סעלעביצ ןוא שיפ יד טימ -- ,ןבָאה ייז סָאװ

 טָאה ןעמ סָאװ ,סמערוטש-יינש יד ןוא ןטניוו יד טרעהעג ךיז ןבָאה םינוגינ

 סָאװ ,רעדלעפ עטיירב יד ןופ גנַאזעג סָאד ,טכַארבעגטימ ךיז טימ געוו ןופ

 סָאד ,ןעלדנַאה ףרָאד ןפיוא ןעגנַאגעגמורַא יז ןשיווצ ןעמ זיא ךָאװ עצנַאג ַא

 ,טגיילרַאפ ןצענ-שיפ ייז ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןרעסַאװ ןוא ךעלכייט יד ןופ ןשיור

 ץכערק רעד ןעוועג סע זיא ,טצכערקעג ןעמ טָאה ןוא .ןשַאוװעג ןצלעּפ-ןסּפעש

 יײעװטַארד יד ןעיצ םייב ,עגימרעס עשרעױּפ יד ןעיינ םייב םיליהת ןופ

 ןלעפ טשינרָאג טעװ רימ .ךוטסַאּפ ןיימ זיא טָאג .דוד וצ גנַאזעג ַא;

 *.ךימ רע טריפ ןרעסַאװ עגיאור ייב ,ךימ רע טרעטיפ עשַאּפ רענייש ףיוא

 ןייק טשינ ןיוש טָאה ןעמ ,גנַאגסיוא-תבש ןופ הרוחש-הרמ יד זיא קעװַא ןוא

 ,תבש ןופ גנַאגסױא םייב טרַאװ סָאװ ,היח רעד ןופ ליומ ןיא ןייג וצ ארומ
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 ארומ ןייק טשינ ךיא בָאה ,טיוט ןופ ןטָאש ןיא ייג ךיא ֹוליִפַא ןעוו םירָאװ;
 ".,רימ טימ טסיב וד םירָאװ ,סטכעלש ןייק רַאפ

 ןזָאלבעגנָא ןעמ זיא ,ךעלביטש עשידיסח יד ןיא ,טרָאד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ

 ,ןירַא שרדמה-תיב ןיא רע טמוק ,טריפ לאיחי סָאװ ,שיט ןשיצראה:םע ןפיוא
 לָאמנייא ןיוש םיא טָאה ןעמ *!יבר רעשיצראה:םע; :ךָאנ םיא ןעמ טיירש
 םיליהת-הרבח רעד ןופ סענַאמרופ יד טימ םיבצק יד ןענייז ,ןגָאלש טלָאװעג
 טָאה לאיחי סָאװ ,טוג .ן'סרוד ךעלטיילעגנוי עשידיסח יד טלָאװעג ןוא רעטנורַא
 יז ןוא ,ןעמוקַאב שַאזרוק טָאה םיליהת:-הרבח יד םירָאװ ,ןטלַאהעגקירוצ ייז
 ,םיליהת םוי רעייז ןגרָאמירפ ןדעי ןגָאז ייז .ןרָאװעג סונירומ ךיז ייב ןענייז

 יו טייקרעכיז-טסבלעז רעגיצניוו טימ טשינ -- ,רוביצב קוסּפ ַא ךָאנ קוסּפ ַא
 ןיא ןָאפ ַא ,תובישח ןבעגעג טָאה לאיחי םירָאװ ,ארמג רעייז םינדמל יד
 רעדיינש רעדָא בצק ,עלָאגעלַאב ןייא טשינ ! םיליהת םעד :ןיירַא טנַאה רעד

 טימ םינדמל יד יו טייקרעכיז רעגיצניוו טשינ טימ ןרעדנַא ןרַאפ ךיז טמיר
 ךיא בָאה ,ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז בָאה ךיא רעדייא, :ארמג ןפד ערעייז
 *! םיליהת ךעלטיּפַאק ןעצ ַא ןבירעגניײרַא טנייה

 .שיט ןשיצראה:םע םוצ ןרעהעג וצ הּפרח ןייק טשינ ןיוש זיא סע ןוא

 רעד ןיא ןיירַא טכייל ױזַא טשינ טזָאל ןעמ .סוחי ַא ןיוש זיא סע ,טרעקרַאפ
 רעד ןיא ןביירשרַאפ ךיז ליוו ןוא הנותח טָאה לעזעג ַא זַא .םיליהת-הרבח
 -ַאב ןענָאק זומ רע ,ןגײלַאב ןעמַאזקע טשרעוצ רע זומ ,ןיירַא םיליהת-הרבח
 ךיז טָאה סָאװ ,לרעדיינש םענעי וצ ךעלנע ,דיא רעכעלרע ןַא זיא רע זַא ,ןזייוו
 ןזומ סעכָאלעמלַאב ערעטלע ייווצ .טנַאה ןיא סָאמ רעד טימ ןבָארגַאב טזָאלעג
 ,זנטעש ןופ ּפָא-טיה ,תומילשב הכאלמ ןייז טוט רע זַא ,םיא ףיוא ןגָאז-תודע
 ,טייקשידיא ןיא טיהעגּפָא זיא ןוא ןטשער ןייק טשינ טעבנג

 םיליהת-הרבח ןייק ןייז טשינ ןָאק רעלדנעה-דרעפ רעד גילעז ,לשמל ,טָא
 טניז .ןרָאװעג שרעדנַא טנייה זיא רע ,עקַאט תמא .גָאט ןגיטנייה זיב ןַאמ
 יד ןיא םיצירּפ יד ייב ןח סיורג טָאה רע ןוא ,לדנַאה ןיא םיא טקילג סע
 ןטײל טימ טייל ַא ןרעוו ליוװ ןוא טלשטנעמעגסיוא ךיז רע טָאה ,רעפרעד
 סָאװ ,סייוו ןעמ .ןרָאי עשרוחב ענייז ןופ ךָאנ םיא ןעק ןעמ רָאנ .ךיילגוצ

 יד, .םיא ףיוא ליטש רעד ןיא ןעמ טלמרומ סנדיישרַאפ .ןָאטעגּפָא טָאה רע
 טָאה רענייגיצ ןייא טשינ ,לטרעוו ַא ןעמ טגָאז ,"סופוצ טשינ טייג החלצה
 טָאה לדרעפ ןריולרַאפ ןייא טשינ ןוא ,ןײרַא לַאטש ןיא םיא וצ ןפָארטעג ןיוש
 רעדלעוו יד ןיא טרָאד טָאה רע סָאװ ,סייוו רעװ .ןענופעג םיא ייב ןיוש ןעמ
 -עג טָאג םיא טָאה םניחב טשינ !ןרָאי עשרוחב יד ןיא ןָאטעגּפָא טכַאנייב
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 .טשינ דניק ןייק טָאה בייוו סָאד ןוא ,תורישע ַאזַא ,הלודג ַאזַא :טפָארטש

 ,םייהַא םיחרוא טמענ ,הקדצ סיורג טיג ,ןייא ןטלעװ רע טסייר טנייה עקַאט
 -- ,געט עטסעב יד םיא ייב ןבָאה םירוחב-הבישי ,םינדמל רעטנוא-טציטש
 גנַאל ױזַא ןוא .טשינ דניק ןייק טָאה רע .טשינרָאג רעבָא םיא טפלעה סע

 .ןעוועג לחומ טשינ םיא טָאה טָאג זַא ,ןמיס ַא זיא ,דניק ןייק טשינ טָאה רע יוװ
 ךיז ליוו רע שטָאכ ,ןעמענניײרַא םיליהת-הרבח רעד ןיא טשינ םיא ליוו ןעמ

 ןזָאל הרות-רפס ַא ,רחוס-דרעפ רעד ,טלעג טימ ןומטמ ַא ןטסָאק ןזָאל ףיורעד
 . םעד ןופ הלבק ַא טָאה ןעמ םירָאװ .טשינ רעבָא םיא טפלעה סע -- ,ןביירש

 רעד ךיוא .יבר רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,ןייד ןעמורפ םעד ,יכדרמ 'ר ןטלַא
 ,שיט ןשיצראה'םע םייב ייז טימ טנרעלעג טָאה רעכלעוו ,שיבייל 'ר רעדנילב
 טיהעגּפָא ןייז ןלָאז ייז זַא ,םעד חוכמ טגָאזעגנָא טייל-םיליהת-הרבח יד טָאה
 .ןיירַא ךיז וצ ןעמענ ייז ןעמעוו ,ךיז ןרבח ייז ןעמעוו טימ

 -ַאב ןדיא עמורפ ךס ַא .עיצידַארט טָאה םיליהת-הרבח יד םירָאװ

 ןענייז ,םלוע-תיב םעניילק ןפיוא ןסיורד ןגיל עכלעוו ,םיקידצ ענעטלַאה
 טכייל ױזַא ,ןיינ .םיליהת-הרבח רעד ןופ רעריפ-געוו יד ,םייבר יד ןעוועג

 ,ןיהַא רעהעג סָאװ ,רעד רעבָא רַאפרעד !ןגירקניירַא טשינ ייז וצ ךיז ןעמ ןָאק

 סױרַא ןרעדנַא םעד רענייא טפלעה ןעמ ,ךייר יצ םירָא .רעגירעייז ַא זיא
 טרעוו ןוא .דסח-תלימג ַא ןטייווצ םייב רענייא טגרָאב ןעמ ,הרצ:תע ןַא ןיא

 ןוא ,טנוזעג ןייז רַאפ םיליהת-הרבח עצנַאג יד טגרָאז ,קנַארק ,הלילח ,רעוו
 םוצ ןיהַא טָאג טפור ,הלילח ,רעמָאט ןוא ,ןייז הלוח-רקבמ םיא טמוק ןעמ

 רָאנ קסעתמ ךיז ןענייז םיא טימ -- ,ארומ ןייק טשינ ךיוא ןעמ טָאה ,ןידה-םוי
 היול ןייז ייב הטימ רעד רַאפ טייג הרבח עצנַאג יד ,טייל-םיליהת-הרבח יד
 םיא ןעמ טנָאמרעד טיײצרָאי ןדעי וצ ןוא *!ךלהי וינפל קדצ, :טגָאז ןוא
 ןעמ טזָאל טַארב-שַאנ ַא ,םענעגייא ןַא .ןגעווטענייז ןופ םיליהת םוי ַא טימ
 ..! טלעוו רענעי ףיוא טשינ ןוא טלעוװ-רעד ףיוא טשינ ,ןלַאפ טשינ

 ןופ סָאװ:רָאנ טשרע ,ןסייבנָא םייב טציז לאיחי ןעוו ,לָאמנייא טפערט

 ןיא טייטש ,רעטומ ןייז לָאמַא יו ,לזייר ןוא ,!עמוקעגמײהַא שרדמה:תיב
 -עווַאז-יינש ַא םירָאװ ,טיינשרַאפ-סייוו ,ךורב 'ר ןכש רעד ןיירַא טמוק ,לכיק

 סייוו זיא טלעוו יד !ןסיהּפָא טָאג לָאז ,ןסיורדניא ןעוועג לָאמסנעד זיא עכור
 -ךיילק .ךורב 'ר ןעוועג ךיוא זיא ױזַא ,טלעװ יד יוװ ױזַא ןוא ,ןטָאשרַאפ
 ,ןעזעג טשינ םיא ןבָאה רימ סָאװ ,ןרָאי עלַא יד ךרוד לדיא סָאד זיא ןרָאװעג
 טשינ רעמ רע זיא טנייה ,ןעוועג טלַא רע זיא לָאמַא !ןיינ ? טלַא .טלַא ןוא

 ױזַא ,ןעוועג גידנעטש רע זיא ױזַא ,ןרָאװעג ןריובעג רע זיא ױזַא רָאנ ,טלַא
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 .ביוט ַא יו ,עלעּפעק סייוו ַא טימ ,ןּפמורשעגנייא -- ,בצמ רעכעלריטַאנ ןייז זיא

 טשינ זיא סע -- ,טסע ןוא טציז רענעי ןעוו ,רע טגָאז -- ,לאיחי --

 !לאיחי ,טכעלש זיא סע .טוג
 ןייז ןופ סױרַא ךיז טכיילב םינּפ סָאד ,ןקָארשרעד לאיחי ךָאד טרעוו

 ,לדרעב ןצרַאװש ןגידנור
 ? ךורב 'ר ,ןעשעג זיא סָאװ --

 טרעפטנע -- ,טוג טשינ זיא ,לארשי ,ןַאמ-םיליהת-הרבח רעזנוא טימ ---

 .ץמערק ַא טימ ךורב 'ר
 ןיירַא טמוק ,ןײשעג זיא סע סָאװ ,ךָאנ טלייצרעד ךורב 'ר רעדייא ןוא

 ןצנַאגניא טײנשַאב ,גיוא םענענורעגסיוא םעד טימ לארשי 'ר רעכיוה רעד

 רע ןוא ,טנַאה רעד ןיא שטייב רעד טימ סיוא רע טעז לעמ ןופ קַאז ַא ןיא יו
 ןופ טשינ םיא ןעניר ןרערט יד ןוא ,טנייו דיא רעכיוה רעטלַא רעד .טנייוו
 ,גיוא םענענורעגסיוא םעד ןופ רָאנ ,ןגידנעעז

 ! לארשי 'ר ,לארשי 'ר --

 רעד ןיא ןלָאפעג ,ךעבענ ,םיא זיא ,הסנרּפ עגיצנייא יד ,לדרעפ סָאד
 ,געוו רעמָאדַאר ןפיוא עכורעוװַאז

 יד רעביא ןײגמורַא ןוא סעברָאט רַאּפ ַא ןעמענ ןיוש ךיא ןָאק טציא ---
 !ןבעג סעּפע רָאנ רימ ןלעװ ייז ןעוו ,רעזייה

 טימ טנייוו לארשי .קעלפ-טולב ןטיור ןייז ןופ םיא ןעניר ןרערט יד ןוא
 .גיוא ןדנילב ןייז

 לאיחי שטָאכ -- !ןפלעה םיא טזומ וד --- ,ךורב 'ר טגָאז --- ,לאיחי --
 ,טשינ סע לי רע .ךורב 'ר םיא טצוד ,םיליהת-הרבח רעד ןופ יבר רעד זיא
 ,רזוג םיא ףיוא זיא לאיחי רָאנ

 ךיא לעװ ,ןשטנעבּפָא רָאנ לע ךיא ?ןפלעה םיא ךיא ןָאק ױזַא יו ---

 --- ..טָאטש רעד רעביא ןייג לעװ ןוא ןיירַא טנַאה רעד ןיא לכיט סָאד ןעמענ
 | ,לאיזי טגָאז

 -- .ךורב 'ר טגָאז -- ,לאיחי ,ןפלעה טשינרָאג ריד טעװ סָאד .,ןיינ --
 רעד ןלזג רעד .םירָא זיא טָאטש יד ?ןבעג סעּפע טנייה ריד טעװ רעװ
 ןעמענפיונוצ וטסעוו יו ןוא .טלעטשעג לדה-לידב ןעמעלַא טָאה ,רעטניוו
 !טלעג טימ ןומטמ ַא ךָאד זיא סע ? דרעפ ַא ףיוא

 ,טלפייווצרַאפ לאיחי טגערפ --- ? ןָאט ךיא לָאז ןעד סָאװ רָאנ --

 ,טסליוו וד זַא ,ןפלעה םיא טסנָאק וד --

 ,לאיחי טגערפ --- ? ױזַא יוו ---
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 ' טסלָאז וד רָאנ ,דרעפ ַא ןבעג םיא ליוו רעלדנעה-דרעפ רעד גילעז --

 !דניק ַא ןבָאה טעװ בייוו ןייז זַא ,ןגָאזוצ םיא

 ַא ,ךיא ןיב סָאװ -- .ךיילב לאיחי טרעוו --- ? ןגָאזוצ םיא לָאז ךיא --
 .לאיחי טגָאז --- ? ךַאז ַאזַא ןגָאזוצ ןענָאק לָאז ךיא זַא ,יבר

 ;ּפָא טשינ טזָאל ךורב 'ר
 טָאג זַא ,ךָאד טייטש סע .ןפלעה דיא םעד וטסנָאק ,טסליוװ וד זַא --

 ,םיקידצ יד ןופ תושקב עלַא סיוא-טריפ
 ! קידצ ןייק טשינ ךָאד ןיב ךיא רעבָא --
 סע ןדיא םעד ףלעה -- .ךורב 'ר טגָאז -- !טסיב וד !טסיב וד --

 רעגיצנייא ןייז ז ןָאט טציא ,ךעבענ ,רע טעוו סָאװ .םיא ףיוא תונמחר ַא זיא
 ,ןלַאפעג זיא רעבעג-הסנרּפ

 ; טנייוו ןוא לארשי טייטש ָאד ןוא
 -- .גיוא ןדנילב ןופ ךיז ןסיג ןרערט יד ןוא -- !רימ ףלעה ,יבר --

 ?ןָאטעג ךיא בָאה סָאװ ? ױזַא ,טָאג ,ךימ וטספָארטש סָאװרַאפ
 .טָאג ןגעג הלוע יד סיוא-טנערב גיוא דנילב סלארשי ןופ רערט יד ןוא

 .רערט רעדנילב ןייז טימ טָאג טגידלושַאב לארשי

 !לארשי 'ר ,ױזַא טשינ טדער --
 רענייק זיא סע ןוא ךימ טגָאלש טָאג ?ןדער טשינ ךיא לָאז סָאװרַאפ --

 .ןעמעננָא רימ רַאפ ךיז לָאז סע רע ,ָאטשינ

 .וצ ךורב טמיטש -- !טכער ךָאד טָאה לארשי 'ר --- ;

 ןוא טָאג ןשיווצ ,ןבייל ייווצ יד ןשיווצ ןסירעצ ץרַאה סלאיחי טרעוו
 ,ןלארשי

 ךיא ,ןגילעז טימ ןדער לעוװ ךיא -- ,רע טגָאז -- ,לארשי 'ר ,טמוק --
 'הא :ןייא םיא טלַאפ קוסּפ ַא -- ...ןָאט סע רע טעוװ רשפא ,ןטעב םיא לעװ

 טָאג .ןלעפ טשינרָאג טעוװו רימ ,ךוטסַאּפ ןיימ זיא טָאג) "רסחא אלו יעור

 ,קוסּפ רעד .ךעלעפעש ענייז ביל ךָאד רע טָאה ,לארשי ןופ ךוטסַאּפ רעד זיא
 וצ ןייג לעװ ךיא ,טמוק -- :שזַארוק םיא טיג ,ןלַאפעגנייא םיא זיא סָאװ

 !ןָאט סע טעוװ רע ,סייוו ךיא .ןָאט סע טעװ רע .ןטעב םיא לעװ ךיא ,ןגילעז

 ,ריט ןייד רעטניה טייטש רע .ָאד זיא רע ,ןייג טשינרָאג טספרַאדַאב --
 ! ריד וצ ןייגוצניײרַא ארומ רָאנ טָאה רע

 !ךורב 'ר ,ןײרַא םיא טפור ? ארומ רע טָאה סָאװרַאפ --

 םעד טימ .םיא רַאפ גילעז דיא רעד ןיוש טייטש םורַא טונימ ַא ןיא
 סיורג ַא טייצ רענעי רַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,לדרעב םענעריושעג-גידנור-בלַאה
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 וצ טגָאז ןוא ףיוא לאיחי ךיז טלעטש .סעוועלָאכ עסיורג ענייז ןיא ,תורקפה

 { השקב סיורג טימ םיא

 ךייא טעוװו םלוע-לשדונובר רעד ןוא ,דרעפ ַא ןלארשי 'ר טיג ,דיא 'ר --
 ! השקב רעייא ןייז-אלממ ןוא ןפלעה רַאפרעד

 -דרעפ גילעז ,גנוי רעד ,טייטש רע רָאנ ,טשינרָאג טשרעוצ רע טרעפטנע
 יד .טנַאװ יד יוו ךיילב ,"בנג לגילעז; ןפורעג לָאמַא טָאה ןעמ ןכלעוו ,רחוס

 טימ טָאהעג-הנותח טָאה רע טייצ רָאנ ,םינּפ ןיא ךָאנ םיא ןגיל ןרָאיײזובָאל
 ,סרעוועשטיר ןרהא 'ר ,רחוס-האובת םענעמוקעגּפָא םעד ןופ רעטכָאט רעד

 רעווש ןטימ טייג ,ךיילג ןטייל טימ ןייז ליוו ,לגילעז ,סיוא ךיז רע טלשטנעמ
 םיא לָאז ןעמ ,ליו רע .תובדנ ענייש טיג ,ןענעװַאד ןיירַא לוש רעד ןיא
 רעדניק ןייק טָאה רע זַא ,סױרַא טמוק סָאװ רָאנ ,סָאבעלַאב ַא רַאפ ןטלַאה

 ענייז ןלאיחי רַאפ רע טייטש .טוט רע סָאװ ,טָאג סיוו םתסה-ןמ !טשינ

 טלמַאטש רע ןוא םינּפ סלאיחי ןָא ןָא ךיז ןעגנעה ,ןסָאגעצ ןרעוו ןגיוא ערַאק
 ; סיױרַא

 טָאג .טרעוו טשינ סע ןיב ךיא זַא ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא !יבר רעגילייה ---
 ןייז .שטנעמ רעסיורג רעד ,ּפָארַא רע טגיוב --- ,םניחב טשינ ךימ טפָארטש
 ! ןייז וצ ןדיא טימ דיא ַא קירוצ ,יבר ,רימ טפלעה -- .ּפָאק

 ןקרַאטש ,ןכיוה םעד ףיוא תונמחר טימ ןסָאגעגנָא ץרַאה סלאיחי טרעוו

 יד םיא וצ סיוא טקערטש ןוא ,דניק ןריולרַאפ ַא יו ,טייטש סָאװ ,ןשטנעמ
 ,טעבעג ןיא טנעה

 לאיחי ןיוש טייטש --- !רימ טגָאז ,רימ טגָאז ? דיא ,ךייא זיא סָאװ ---

 לָאז סָאװ --- .ןגיוא עמירַאװ טימ ןירַא םינּפ ןיא םיא טקוק ןוא םיא ןבעל
 ?ןפלעה טָאג ךייא

 ךיא .ןייז לחומ רימ לָאז טָאג זַא ,ןרעװ ןבעגרַאפ ןלָאז דניז עניימ זַא --

 ךיא טלַאה םירוחב-הבישי יירד ! ןגָאז יז ןלָאז ,יבר ,ןָאק ךיא סָאװ ץלַא וט
 ןעמ ףרַאדַאב רעמָאט ןוא .רעטנורַא ךיא קיש שרדמה:תיב ןיא טכיל ,סיוא

 זיא סע סָאװ ,סָאד ןוא .ענעשעק רעד ףיוא רעווש טשינ ךיא ןיב ,הבדנ ַא

 ןייק !ןסעגרַאפ --- ,ןפלעה טָאג רימ לָאז ויזַא .ָאטשינ ןיוש זיא ,יבר ,ןעוועג
 יד ןופ רשכ טשינ זיא סָאװ ,ליומ ןיימ ןיא ןיירַא טשינ טמוק טיורב לקיטש

 "רעד ךיא לָאז ,טשינַא -- .טנעה ענייז ףיוא רע טזייוו --- ,טנידרַאפ רעגניפ
 ךיא .ןסייה רימ טעוװ ריא סָאװ ,ןָאט ץלַא לעװ ךיא !ייברעד ןרעװ טקיטש

 ,ןטערט סיפ יד טימ ךימ ייז ןלָאז ןוא ,ןגײלקעװַא שרדמה-תיב ןרַאפ ךיז לעװ |
 ךימ טעװ ריא זַא ,ןייג הנידמ רעד רעביא לעװ ךיא .ןעיײּפש רימ םינּפ ןיא -



 שא םולט 222

 ךָאד ןָאק ךיא 1 ןגָאלּפ ךיז לָאז ךיא זַא ,רועיש רעד זיא גנַאל יו ! יבר ,ןסייה

 ךיא ןוא ,הנותח רעד ךָאנ רָאי ןביז .יבר ,ןקוק ןגיוא יד ןיא בייוו ןיימ טשינ
 סָאװרַאפ !רימ ןגעוו ןשטנעמ ןטכַארט סָאװ .טשינ דניק ןייק ךָאנ בָאה
 ךָאד ןָאק ךיא 1 םיוב ַא יװ םַאזנייא ןייז לָאז ךיא זַא ,ױזַא ךימ רע טפָארטש

 ןטינשעצ רימ ךָאד טרעוו ץרַאה סָאד .יבר ,ןייטשסיוא טשינ ןרערט עריא

 רַאפ הּפרח ַא רימ ךָאד זיא סע *!דניז ענייד רעביא ,יז טגָאז ,ריד רעביא ,,
 ןוא -- ,טשינ ךיז ךיא םעש ,יבר ,ךייא רַאפ רעבָא .ןלייצרעד וצ ןשטנעמ
 ..ךיז וצ וצ טשינ ךימ ךָאד טזָאל יז -- ,םיטש ןייז טגירעדינרעד דיא רעד

 ! יבר ,טכער טָאה יז ןוא *..!ןרעוו ןריובעג ריד ןופ טעװ ,יז טגָאז ,ןלזג ַאע

 בייז ןיימ זַא .ןייז לחומ רימ לָאז טָאג זַא ,ױזַא טכַאמ ,שטנעמ רעגילייה ,יוא
 ךיא ןוא ןעוועג לחומ רימ טָאה טָאג זַא ,ןסיוו ךיא לעװ ,ןבָאה דניק ַא טעוו

 ,..! ךיילג ןדיא טימ דיא ַא ןיב

 . ןגיוא ענייז ןופ סָאװ ,גנוי ןסיורג םעד ןיירַא םינּפ ןיא טקוקעג טָאה לאיחי

 ןקרַאטש ,ןגישיילפ ןטנערבעגּפָא ןייז רעביא ןסָאגעג ןרערט טציא ךיז ןבָאה
 ,לאיחי ,ןײלַא רע יו ,רָאג סע זיא גנַאל יו .טליפעגטימ םיא טָאה רע .םינּפ

 זיא לזייר .ןפלָאהעג טָאג ןיוש טָאה ןײלַא םיא !ןעוועג טיוה ןייז ןיא זיא

 סָאװ ,שטנעמ ַא יו ,טליפעג ךיז טָאה לאיחי ןוא .,ןרָאװעג-גידעגָארט לזמ טימ
 רע טרעה טציא ןוא ,גערב ןפיוא סױרַא זיא ,ןעקנורטעג טַאהעג ךיז טָאה
 לאיחי ןוא *! ךימ עװעטַאר; :ךיז טקנירט סָאװ ,ןטייווצ ַא ןופ יירשעג סָאד
 וצ וליפַא ןעװעטַאר וצ ןטייוצ םעד ןעגנירּפשוצנײרַא םי ןיא טיירַאב זיא

 טשינ טָאג םיא לָאז סָאװרַאפ ןוא ,ןלעטשוצנייא לָאמַאכָאנ ןבעל ןייז ןסיוו

 סיוא ךיז טרעטייל םיהלא-םלצ רעד זַא ,רע טנעקרעד םינּפ ןייז ןיא ? ןפלעה

 שטנעמ ַא ןעוו ןוא .ךיז טלייה ץרַאה ןיא דנואוו יד יו ,שממ טעז רע .םיא ייב
 ,תונמחר ןופ טָאג ַא זיא טָאג ןוא ,למיה ןופ םיא ןעמ טפלעה ,ןָאט הבושת ליוו

 ןייז ןוא תודימ ענייז ןופ ןענרעלּפָא ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןסייהעג רע טָאה זנוא ןוא
 ..רע יװ ,גידתונמחר

 טעװ טָאג זַא ,ךייא רעכיזרַאפ ךיא .ןפלעה ךייא טעוװ טָאג ,דיא 'ר --

 ןפיוא טנעה ענייז ףױרַא-טגייל ןוא ףיוא לאיחי ךיז טביוה -- !ןפלעה ךייא
 ,לסקַא סנדיא

 ךיא לעװ ,גיאור ןייז ךיא לעװ ,ןגָאזצ רימ טעוװ ריא זַא ,ןיורק-יבר --
 טעב ךיא ,ןיורק-יבר !ןייג קירב רענרעזייא ןַא ףיוא ךיא לעוו ,רעכיז ןייז
 ,ױזַא טכַאמ -- ,סיוא טנעה יד םיא וצ גנוי רעסיורג רעד טקערטש --- ,ךייא
 | !ןרעו טכירעגפיוא לָאז ךיא זַא
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 | ! ןפלעה ךייא טעװ טָאג זַא ,וצ ךייא ךָאד גָאז ךיא --
 ןיא ןבָאה סעּפע ליוו ךיא !ליוװ ךיא סָאװ ,טסייו ריא !יבר ,ןיינ --

 רימ טָאה טָאג זַא ,טרעוו סעּפע ןיב ךיא זַא ,ןסיוו לָאז ךיא זַא ,טנַאה רעד
 ! ןעוועג לחומ

 ןוא ןייז לחומ ןדיא םעד טעוװ טָאג זַא ,רעכיז ױזַא ןעוועג זיא לאיתי
 טשינ סָאד טליפ דיא רעד סָאװ ,טרעדנואוועג ךיז טָאה רע זַא ,ןפלעה םיא
 סָאװ טימ ?ןפלָאהעג טשינ ,ןלאיחי ,םיא טָאג ןעד טָאה .טשינ סָאד סייוו ןוא

 : רעזייבעג טימ ןפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא ? ןדיא רעדנַא ןַא ןופ רעסעב רע זיא

 ,טוג ?ןבעג ןוכשמ ַא רַאפ טָאג ךייא ךיא לָאז ,ןעד ריא טליוו סָאװ ---
 -פיוא ןרעוו טעוװ ריא זַא ,ןוכשמ ַא רַאפ םלוע-לש-ונובר םעד ךייא ביג ךיא
 -- ? ןדירפוצ טציא ןיוש ריא טייז ! דניק ַא ןבָאה טעוו בייוו רעייא ןוא טכירעג
 .קַאה ַא ןופ ּפעלק יד יו טכליהעגּפָא ןבָאה רעטרעוװ סלאיחי

 ןעוועג זיא גנוי רעד ,ןפָארטעג קַאה ַא טימ יװ ןגילעז ךיוא ןבָאה ייז ןוא

 סע ,טנפעעג ךיז ןבָאה ענייז ןּפיל יד !ןוכשמ ַא רַאפ טָאג --- ,ךיילב-טיוט
 -נָא רע טָאה גנולצולּפ .ןגָאז סעּפע טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,ןעזעגסיוא טָאה

 : םערָא םייב גיטפעה לארשי ןדנילב םעד טּפַאכעג

 ..!לַאטש ןופ דרעפ עטסעב סָאד סיוא ךייא טכוז !טמוק ,לארשי 'ר --

 ןָאטעגּפָא ָאד טָאה רע סָאװ ,טּפַאכעג לאיחי ךיז טָאה רעטעּפש טשרע

 טלַאװ רע יו ,ליפעג סָאד טַאהעג טָאה רע .ןעמונעגמורַא םיא טָאה קערש ַא

 רעמ טשינ ריא ןופ ןיוש ךיז ןָאק רע סָאװ ,ןרָאװעג ןעגנַאפעג ץענ ַא ןיא
 !טנוכשמרַאפ טָאג טָאה רע .ןגירקסיורַא

 "עג ,עגָאלדָאּפ רעטרַאה רעד ףיוא םינּפ ןטימ ןגעלעג רע זיא טכַאנייב

 ,טגָאזעג םיא טָאה ליפעגרָאפ ַא .טַאהעג הטרח ןוא טסורב רעד ןיא ךיז טּפַאלק

 םלוע-לש-ונובר םעד טגַאװעג טָאה רע !ןגידנע טוג טשינ ךיז ןָאק סָאד זַא

 ,געו רעד זיא סע ךעלרעפעג יו ןייא טשרע רע טעז טציא !ןוװאורּפוצסיוא
 ,ןזָאל טלָאװעג ךיז טָאה רע ןכלעוו ףיוא

 ןױוש טָאה רע !קצָאק ןייק ןרָאפ :קנַאדעג ַא ןלַאפעגנייא םיא זיא סע

 -םייקמ ןוא ןצונסיוא סָאד טציא ךָאד רע ןָאק ,ןעזעג טשינ גנַאל רעטָאפ םעד

 רעקצָאק ןופ ףליה יד ןטעב טלָאװעג רע טָאה םעד ץוחַא .בא-דוביכ ןייז
 לָאז .ןעמָאנ סטָאג ןיא ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,החטבה יד זַא ,עלעדנעמ 'ר ןיבר
 לטיווק ַא ןבירשעגסיוא רע טָאה טעבעג ןוא טסגנַא ליפ טימ .ןרעוו םיוקמ

 רעלדנעה:דרעפ םעד ןופ השקב ַא יװ טלָאזעג טָאה רע סָאװ ,ןגילעז רַאפ

 ...ןיבר םעד ןעגנַאלרעד
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 םיא טָאה סָאװ ,ןטילש םוצ טײלגַאב ןלאיחי טָאה ךורב 'ר רעניילק רעד
 ןוא ,קצָאק ןייק ןריפקעװַא טלָאזעג לסייוו רענעריורפעג-טסעפ רעד רעביא
 : רעטרעוו יד טימ םיא טימ ךיז טנגעזעג

 זיב ,טשינ טרָאװ ! תודימ סנטַאט ןייד טשינ בָאה ,לאיחי ,סיוא-רעה --
 ףליה סטָאג טימ טסרעװו ןיילַא וד זַא ,טשינ סעגרַאפ ! ןעמוק ריד ךָאנ טעװ ןעמ
 ! עטָאט ַא ןצרוק ןיא

 ךורב 'ר טָאה ,םיליהת-הרבח רעד ןיא דילגטימ ַא ןוא ןכש רעטלַא ןַא יוו
 יןענָאמרעד וצ םעד ןָא ןלאיחי טכער סָאד ןעמונעג ךיז

 ..ןטילש םעד טקוקעגכָאנ םוטש טָאה לזייר



 8 לטיפַאק

 טָאג ןופ ןלייפ יד

 ענעפָא טימ ןעמונעגפיוא ןוז ןייז טָאה השמ-ךורב זַא ,ןגָאז טשינ ןָאק ןעמ

 רֶע ןוא --- ,טייצ עגנַאל ַאזַא ןעזעג טשינ םיא טָאה רע יו םעדכָאנ ,סמערָא

 רע סָאװ ,סָאד זיא רקיע רעד ןוא .ךיוא שטנעמ עלעקיטש ַא ןרָאװעג ךָאד זיא
 םיא טָאה ןעמ טשינ ;ןליוו ןטוג םענעגייא ןייז טימ קצָאק ןייק ןעמוקעג זיא

 שיווייפ 'ר דידי ןייז ןופ טרעהעג טַאהעג ןיוש טָאה השמ-ךורב .ןפור טפרַאדעג
 סָאװ ,ןלעפעג טשינרָאג םיא זיא סע ןוא .,ףרָאד ןפיוא םישעמ סלאיחי ןגעוו
 "םיליהת-הרבח ,ןעגנוי-עבָארג יד ייב יבר ַא ןרָאװעג זיא ,טעשטומעלַאב רע

 השעמ-:תעשב ךיוא םיא סע טָאה ,םורַא-רעדיו .טגָאזעג-סנייטש'מ ,טייל
 ,לָאמנייא טימ ןעגנַאגרעד רע זיא רשפא ? סייוו רעוו ,רשפא .,ןָאטעג-האנה

 ,סָאד -- ,"תחא העשב ומלוע הנוק שי, :טייטש סע יו ? גנורּפש ןייא ךרוד
 רערעדנַא ןַא ןָאק ,ןרָאי ןוא ןרָאי ןטעברַא םעד ףיוא ףרַאדַאב רענייא סָאװ

 ןיא סָאװ רעבָא .ןביוהעגנָא ױזַא ךָאד ןבָאה ליפ .גנורּפש ןייא טימ ןכיירגרעד
 ךַאפ דלַאב זיא סָאװ ןוא ? תווינע יד זיא ואוו 1 םיתפומ טימ דלַאב ןיוש סע
 ןיוש סייו ןעמ זַא ןוא ?ןעגנוי-עבָארג הרבח ַא ייב עווטסיבר ןעװַארּפ ַא

 טניואוועג ןענייז ,קצָאק ןיא ָאד ,רימ ? ןקיוּפסיױא דלַאב סע ןעמ ףרַאדַאב ,סעפע
 ,ןגעוו ערעדנַא וצ

 ןלאיחי דבכמ רעטָאפ רעד זיא --- !ריד ןופ ךיא רעה םישעמ ענייש --
 דלַאב ךָאד ןעמ זומ ,ןעגנוי-עבָארג רַאפ יבר ַא טרעוו ןעמ זַא ,יאדװַא --
 טלעטש יװ ,רָאנ גערפ ךיא .,ןיירַא םתסה-ןמ ךָאד ןעמ טלַאפ ,םיסינ ןזיײװַאב

 ,רימ ?סָאװ זיא ,סעּפע ןיוש סייוו ןעמ זַא ןוא ?ךַאז ַאזַא רעטנוא ךיז ןעמ
 ...ערה-רצי םעד ןייא רימ ןטלַאה ךָאד ןוא ,סעּפע ךיוא רימ ןסייוו ,קצָאק ןיא ,ָאד

 רַאפ טכענק ַא יװ ,זיא ןיד רעד יװ ,רעטָאפ ןרַאפ ןענַאטשעג זיא לאיחי
 ,דייר-ףָארטש ענייז ןעמונעג ביל רַאפ טָאה ןוא ,רַאה ןייז

 ַא ןיוש טעמכ ,רָאי רָאּפ יד ךרוד ,השמ-ךורב 'ר ,ןרָאװעג טלַא זיא רע
 -רעביא טשינ רעמ ,ןכַארקעגסױא םיא ןענייז ּפָאק ןופ רָאה יד .ןקז

 רעד ןיא יו ןטלַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תואיּפ עגנַאל ערעטיש יד רָאנ ןבילבעג

 ַא ךָאנ יו ,ןטשער ןבילבעגרעביא רָאנ ןענייז דרָאב רעיורג רעד ןופ .ןטפול
 -ןקַאב יד טימ טּפינקעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ןדלָארט-תואיּפ רעקיטש .ןברוח
 .ןעווַארּפ -הוקמ ןגידנעטש ןופ ענעגָאװצעגסיױא ,סנּפָארט טימ טפירטעג ,דרעב
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 רָאג טלָאװ ןייב-ןטעלעקס םעד ןוא רָאה יד ןשיווצ יו ,ןעזעגסיוא טָאה סע
 טימ ןסקַאװַאב םינּפ-ןטעלעקס ַא ,ןעוועג טשינ טיוה ןוא שיילפ ןופ הציחמ ןייק

 ,ןסקַאװעגסיױא רעכעה ךָאנ רע זיא ,ןעוועג טשינ זיא רע טלַא יו רעבָא .רֿפה
 -טיצ סָאװ ,טסייג ןיא ןסקַאװ ַא זיא רעטלע רעד ןיא ןסקַאװ סָאד ,עטַאט רעד

 .םערוט רעשיטָאג ַא יו ,ךייה רעד ןיא םיא טּפעלש ןוא רעּפרעק םעד סיוא

 זַא ,ןזיועגסיוא םיא ךיז טָאה סע .ןקוקכיורא ןטַאט םוצ טזומעג טָאה לאיחי
 .ןעלמיה יד ןיא ּפָאק ןטימ ןיוש טקעטש עטַאט רעד

 ןוא ןסירעגּפָא ,וָאשַאמָאט ןיא לָאמַא יו ,ןעוועג טשינ זיא עטַאט רעד

 טרעװו ףיוה רעד ןוא ,קצָאק ןיא ןיוש זיא ןעמ .עולבו-עורק ,ןסילשעגּפָא

 ןיא סעּפע ָאד רָאנ זיא סָאװ ,ץלַא .ןיבר םוצ טמוק סָאװ ,טלעוו ַא ןופ טגײלַאב
 ךָאנ ןַאמרעגנוי רעדעי .קצָאק ןיא טציז ,תודיסח ןיא ןוא הרות ןיא ןלױּפ

 רעשידיסח רעד וצ ןעגנַאלַאב וצ עיציבמַא יד רָאנ טָאה רע זַא ,הנותח רעד
 טשינ ןיוש זיא סע ןוא ,קצָאק ןייק טמוק ,(? טשינ סע טָאה רעווװ ןּוא) טלעוו
 יבר רעד .םיריבג ןבירטעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןרָאי עגילָאמַא יד ןיא יו ,רעמ

 םיא רָאפ טריפ ןריפ ןוא לזייה ןייז ןיא ךיז ייב טציז רע .*טשינ ךיז טשימ,
 םירָאװ .םידיגנ יד וצ-טיצ ןעמ ,הברדא ןוא .םיברוקמ יד ןוא לדוד 'ר ןוז ןייז

 טימ ןיבר םעד םידיסח עכייר יד ןגרָאזַאב ,טסקַאװ ,ערה-ןיע ןָא ,ףיוה רעד

 -שיט עטסטלע יד ןופ רענייא סעּפע ךָאד זיא השמ:ךורב ןוא .ןגיטיונ םעלַא

 ךָאנ ןרָאפעג ! ךָאנ רעכסישּפ רעטלַא ןַא -- ,טייקגיניילק ַא .קצָאק ןיא רעציז
 ! םנוב 'ר ןיבר םוצ

 ,םענייא ַאזַא רַאפ יו ןוא .ברוקמ רעטנעָאנ ַא השמ:ךורב זיא ןיבר םייב
 טקנַאלב יז .עציּפושז רענעדייז ַא ןיא ןכָאװרעדניא וליפַא ןָאטעגנָא ןיוש ךע טייג

 ;סנגיובנלע ענעבירעגסיוא טימ ,ךעלב רעטצונעגּפָא ןַא יו ,טייקנירג ןופ עקַאט
 ,ןכָארקעגסיױא זיא סָאװ ,למיירטש ַא טגָארט רע ןוא .עציּפושז ַא טרָאפ רעבָא
 ,רָאה ּפָאק רעָארג ןייז יוו טקנוּפ

 ןוא דיסח ןטלַא ןַא רַאפ ןייטש ףרַאד רע יװ ,ןטַאט ןרַאפ לאיחי טייטש

 יװ ,דרע רעד וצ ּפָארַא ּפָאק םעד רע טגיוב בא-דוביכ בילוצ ,ןטַאט ַא רַאפ

 : דיירסיוא סרעטָאּפ םעד ביל רַאפ טמענ ןוא ,לגניא ןסימשענּפָא ןיילק ַא

 ןדיא ַא סעּפע טסָאה ? רעה ךיא סָאװ ,השעמ ַא רַאפ סע זיא סָאװ ןוא ---
 ,טסיב סָאװ ןוא וטסיב רע ?וצ-טגָאז ןעמ ,טסייה סָאװ !םינב טגָאזעגוצ
 ?ןענוכשמרַאפ וצ םלוע-לשיונובר םעד רעטנוא ךיז טסלעטש וד זַא

 .תונמחר סיוא ןָאטעג סע בָאה ךיא ,עטַאט --

 .רעזייבעג טימ השמ-ךורב טמורב --- ? תונמחר סיוא --
 .רעצ סנדיא םעד ןגָארטרעביא טנָאקעג טשינ בָאה ךיא ,עטַאט ,ָאי --



 327 | .יא:םיליהת רעד

 ןַא רָאד זיא רע .ןפלעה םיא טעוװ םלוע-לשדונובר רעד זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 ! םימחר-לא
 ,וטסניימ --- .תומוערת טימ רעטָאפ רעד רעביא-טױזח -- ? תונמחר --

 עשידיא ןיא ןעקנורטרַאפ ןרעוו רימ ? גָאטליואוו ןיא ָאד ךיז ןדָאב רימ זַא
 4! ךָאד ןוא .ןרערט עשידיא טסייה סע סָאװ ,ןזייוו ריד ךיא לעװ ,םוק .ןרערט

 -סױרַא ןוא ןלאיחי ןעמונעג םוטש רָאנ ,טגידנערַאפ טשינ טָאה השמ-ךורב
 םעד טריפעג ןבָאה ייז ואוו ,שרדמה:-תיב ןגידשער ןסיורג ןופ םיא טריפעג

 ,ןײרַא ףיוה סניבר ןיא ,סעומש
 טימ טלעטשעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,טרָא סָאד ןפורעג ןעמ טָאה ?ףיוה;

 ןרעדנַא םעד ףיוא סנייא רָאנ ,גיסעמנַאלּפ טיובעג טשינ ,ןרעמַאק ענרעצליה
 ַא ךָאנ טושּפ ןעמ טָאה ,ןרָאװעג גנע זיא סע זַא .ןריויעגנָא ,ןפרָאװעגפױרַא
 טמיוצעגּפָא ןבָאה ןוא הציחמ ַא ןעוועג ןענייז ןרעמַאק יד ,טלעטשעגוצ רעמַאק

 ןרעמַאק יד ןיא .טלעוו רעגידנקָאל רעטייוו רעגידנסיורד רעד ןופ ףיוה םעד

 ןשיוט טגעלפ ןעמ סָאװ ,קעז-יורטש עטלופרַאפ-בלַאה טגיײלעגנָא ןעוועג ןענייז
 ןעוועג זיא ןיבר םוצ ףיױלעגנָא סָאד ןעוו ,הנשה-שאר ףיוא ,רָאי ןיא לָאמ ןייא
 עמירָא רַאפ סרעגעלטכַאנ יו טנידעג ןבָאה ןרעמַאק יד םירָאװ .סיורג רעייז
 תוינסכַא עטצעזַאב-לופ יד ןיא טרָא ןייק ןענופעג טשינ ןבָאה סָאװ ,םידיסח
 ןופ ןעוועג רָאנ זיא םידיסח ןופ ףיולעגנָא רעסיורג רעד .טָאטש רעד ןופ

 ןרעמַאק יד ןיא ךיז ןבָאה ,טייצ-ןשיווצ רעד ןיא ,טציא .בוט:-םוי וצ בוט-םוי

 ; ןלייפ ענייז ןופ טערב-ליצ ןרַאפ טכַאמעג ייז טָאה טָאג סָאװ ,יד ןטלַאהעגפיוא
 ןוא רעטצניפ ןייז טעוװ געוו רעייז; :קוסּפ רעד טגָאז סע עכלעוו ףיוא ,יד
 טימ ,עטעדנואוורַאפ עלַא יד ""...ןגָאיכָאנ ייז טעו ךאלמ סטָאג ןוא גישטילג
 -עג ןענייז סָאװ ,טקעטשעגניירַא ןטסורב עגידעבעל ערעייז ןיא ןלייפ סטָאג

 ןוא עגיטסייג ערעייז רַאפ גנולייה ןוא ףליה ןכוז ןלױּפ ץנַאג ןופ ןעמוק

 ...יבר רעקצָאק רעד ןסייהעג טָאה סָאװ ,לַאװק ןטכַאמרַאפ םייב קנערק עשיזיפ
 ןלָאפעג ןענייז סָאװ ,ןכייט ןוא םימי עלַא .רעטניוװ ףוס ןעוועג זיא סע

 ענעריורפעג ןופ טלַאטשעג ןיא ּפָארַא-למיה ןופ רעטניו ןרעווש ןכרוד

 רעייז ןבעגעגקירוצ ןבָאה ןוא ןרָאװעג ןזָאלעצ ןוא ןעגנַאגעצ ןענייז ,ןלָאטשירק

 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא עלעיינש שירפ רעדעי .רעסַאװ סָאמ עלופ
 םעד ךרוד טָאה סָאװ ,טסָארפ רעגיזייא רעדעי ,טניוו-יינש רעדעי ,ןּפָארט
 .טזיילעגפיוא ךיז טָאה ,טלעוו יד ןטלַאהעג ןעמעלק עטלַאק ןיא רעטניוו ןצנַאג
 ןוא .ןכייט ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה ןוא ןענורעצ ,ןעגנַאגעצ זיא יינש רעד

 רךַאפ טסַאּפ סע יוװ ןוא .ןעגנַאגעגכרוד לובמ רעד זיא ףיוה סניבר םעד רעביא
 ,טייקטכייפ ןוא םיילש טכיש עקיד ַא ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא רע טָאה ,לובמ ַא
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 -כרוד ַא ןיא ךיז טלדנַאװרַאפ ןוא דרע רעד ףיוא טצעזעגּפָא ךיז טָאה סָאװ
 ...םָאוש ןטקייוועג

 רעד ןיא ינק עמַאס יד זיב טעשזדָארבעג ןבָאה ןלאיחי טימ השמ-ךורב
 ןיא ןרעמַאק יד וצ ןעמוקעגנָא ןענייז ייז זיב ,סעשזולַאק יד ןיא ,עטָאלב
 ַא זיא ןגיוא ענייז רַאפ .טריפעגניירַא ןוז ןייז טציא טָאה רעטָאפ רעד עכלעוו

 ַא טימ יו טפול עטכידעג ,ערעווש ַא טָאה לעק ןייז ,ןלַאפעג שינרעטצניפ

 ןגָאלשעג ּפָאק ןיא םיא ןבָאה סרעמַאה רעטרעדנוה ןוא ,ןגיוצעגמורַא קירטש
 ךיז טָאה סָאװ ,ןעשטיווק ןשהיח םעד ןופ ,ןעיירעמורב עכעלשטנעממוא יד ןופ

 יד טּפַאכעגפיוא ןבָאה ןגיוא ענייז ןופ ןעלּפַא יד ןעוו ,םיא םורַא טרעהעג

 זיא ,רעמַאק רעד ןופ ללח םעד רעביא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,ץענ-טכיל ערעטיש
 גרַאב ַא יו טעז רע זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע .ןרָאװעג ןקָארשרעד רע
 טלַאפעצ ,ףיוא ךיז טביוה ,סעכַאל ןוא סעטַאמש ןופ טּפעלקעגנעמַאזוצ ,ץומש
 טרעטנעענ ,ךיז טקור ,ךיז טגעװַאב טסימ גרַאב רעד -- ,ץז ןוא .ןלייט ןיא ךיז

 רע זַא ,טניואוועגוצ ליפ ױזַא ףיוא ךיז ןבָאה ןגיוא ענייז ןעוו .םיא וצ ךיז
 טציא רע טָאה ,ללח ןטלּפענרַאפ ,ןטכייפ םעד ןיא ןלייט ןקרעמַאב טנָאקעג טָאה
 -ַאב עגידעבעל ןענייז רעדיײלק-סעטַאמש ןוא רעבײליסעטַאמש יד זַא ,ןעזרעד
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ענלצנייא ןעוועג רָאנ ןענייז סע רעבָא .ןשטנעמ עכעלגעוו

 .ןגיל ןבילבעג ןענייז עגירעביא יד ;םיא וצ ךיז טרעטנעענרעד ןוא טגעװַאב

 ןופ ןטימניא ןעגנַאפעג ,טלגנירעגמורַא ןצנַאגניא ןיוש ךיז רע טעז טציא
 ,קעז-יורטש יד ףיוא ןפרָאװעגנָא ןגיל סָאװ ,רעבייל עכעלשטנעמ גרעב יד

 ןביוהעגפיוא טציא ךיז טָאה קעז-יורטש יד ןופ .עגָאלדָאּפ רעטכייפ רעד ףיוא

 ענלצנייא ,ענעסירעגּפָא .קיזומ-םונהיג עשלווייט יו ,ןצכערק גידארומ ַא
 טשינרָאג ןעמוק ייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע סָאװ ,ןפורסיוא ,ןעיירשעגסיוא

 ,תולוק עכעלשטנעמ ןייק טשינ ןעוועג ןענייז סָאד .ןלעק עכעלשטנעמ ןופ
 -סיורַא ךיז ןופ ןעגנַאלק עכלעזַא חוכב טשינרָאג זיא ןַאגרָא רעכעלשטנעמ רעד
 סָאװ ,רעזלעה ענעסָאלשרַאפ ןופ ןעמוקעג ןענייז ןעיירשעג יד .ןעגנערבוצ

 ןופ ןָאק לעק עמוטש יד רָאנ ,ןייז-םוטש ןופ הללק רעד טימ טלגיזרַאפ ןענייז
 -סיױרַא ןעשטנוַאימ ןסירעגּפָא ,טעשטומעג ,טלעפרַאפ ,ןפלָאהַאבמוא ַאזַא ךיז
 ...ןרעה טזָאלעג רעמַאק רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ןעגנערב

 ענעסעזַאב-קנַארק יד ןופ ןעמוקעג זיא ןעקעמ ןוא ןעשטנוַאימ סָאד
 -רַאפ --- גיטסייג רָאנ ,טנוזעג ץנַאג ןעוועג ייז ןענייז שיזיפ סָאװ ,ןשטנעמ
 עטמסרַאפ -- ,ןטָאידיא ןוא םיעגושמ ענעסעזַאב ןוא עטדערעגנייא ,טלּפירק
 ,טײקמירָא ןוא טיונ ןופ טנורג ןטכייפ םעד ףיוא ןסקַאװ סָאװ ,ןעמָאװש עדליוו
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 ייז ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סע זַא ,טדערעגנייא ךיז ןבָאה ייז ןופ עטסרעמ יד
 ;טלעװ רענעי ףיוא ור ןייק ןעניפעג טשינ ןענָאק עכלעוו ,תוחור ,עטוג-טשינ
 סנכערברַאפ ןיירַא-רבק ןיא ןעמונעגטימ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ענעברָאטשעג
 םורָא ךיז ייז ןרעגלַאװ -- ,ןײרַא-ןבעל ןיא ןרָאװעג טקישעגקירוצ ןענייז ןוא

 ,םירוכיש ענעזעוועג ןופ תוחור ;רעטרע-אמט ןוא ןפיוה-טסימ עלַא ףיוא
 סיוא ךיז ןכוז ייז ,םידמושמ ןוא םירסומ סָאד ןענייז סנטסרעמ .ןפרואווסיוא

 רעדָא ,םירוחב עגנוי ןופ ,ךעלדיימ עגידנעילב ןופ רעבייל עגנוי עגיטפערק
 ןיא ךיז ןטכעלפ ייז .ייז ןיא ןצעזַאב וצ ךיז ידכ ,רעבייוו עגידעגָארט רָאג
 ןטיזָארַאּפ יו ;םונהיג ןופ ץימש עגידרעייפ יד רַאפ ןיירַא סנבעל ערעדנַא
 -עג ןעמענ ,תונברק ערעייז ןופ ןליפעג יד ןעגניוװצַאב ןוא ךיז ייז ןצעזַאב

 רעייז ייז ןבעל ,רעבייל עדמערפ יד ןיא ,טרָאד ןוא ,םישוח ערעייז ןעגנַאפ
 סיוא-ןצנַאט ,יירשעג ןגייא רעייז ןלעק עדמערפ ןופ סױרַא-ןעיירש ,ןבעל ןגייא
 ,תומשנ ענעטלָאשרַאפ ערעייז ןופ ץנַאטילגנַארעג םעד סיפ עדמערפ ךרוד
 ,ןעלּפַאצ עדמערפ ךרוד עיסלואוונָאק רעשיטּפעליּפע רעייז ןיא ךיז ןפרַאװ

 טּפעלשעג עגירעהעגוצ ערעייז ןופ ןענייז עכעלקילגמוא-גידלושמוא יד
 םוצ -- ,רעזיילרעד ןסיורג םוצ קירטש-םיעגושמ טימ ענעדנובעג ןרָאװעג

 עטכעלש יד ןגָאירַאפ טרָאװ שירעלעפַאב ןייז טימ לָאז רֶע זַא ,ןיבר רעקצָאק

 ,ייז ןופ טגנַאלרַאפ רע .ןעניפעג ור ןלעװ ייז ואוו ,רעטרע ןזייוונָא יז ,תוחוכ
 ןכרָאה יז ןעוו ןוא .,ןייז-קיזמ טשינ ,ןזָאלרַאפ תונברק עגידלושמוא יד ןלָאז יז

 ,דלַאװעג רע טצונַאב -- ,ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא רָאפ-טמוק סָאד סָאװ --- ,טשינ
 םעד טימ קיזמ םעד סױרַא רע טסייר ױזַא ,ףוג ןופ רבא ןגידעבעל ַא יו

 ..רעּפרעק ןדמערפ ןופ דייוועגניא רעד ןופ טרָאװ-םרח ןייז ןופ חוכ

 טימ רעבָא ןבָאה ייז ;עגינייא ןעוועג רָאנ ןענייז עקנַארק ענעסעזַאב יד

 יד ןופ ןצכערק יד ןעקנורטרַאפ ,טכליהרַאפ ןעיירשעג עכעלשטנעממוא ערעייז

 ערעייז סָאװ ,רעדניק עטלּפירקרַאפ ליפ ןעוועג ןענייז סע .עגידנדייל-שיזיפ
 ערעייז ףיוא טנַאה סניבר םעד ,הכרב סניבר םעד זַא ,טביולגעג ןבָאה סרעטומ

 ןעוועג ןענייז סע .ןעמענּפָארַא סרעּפרעק ערעייז ןופ קנערק יד ןָאק ,ּפעק
 טימ ןבָאה סָאװ ,רעדניק ןוא ענעסקַאװרעד ,ןגיוא עטּפעלקרַאפ טימ עדנילב

 רעד טרעהרעד ךיז טָאה סע ןעוו ,לָאמ ןדעי טרעטיצעגפיוא רעבייל ערעייז

 ַא ,קוביד ַא ןעוו .ענעסעזַאב יד ןופ יירשעגסיוא ןוא שטיווק רעכעלמייהמוא
 ערעייז טימ טלפייווצרַאפ עדנילב יד ןבָאה ,ןגירשעגפיוא טָאה רענעגושמ

 ,ןטפול רעד ןיא ךיז םורַא גידנכָאפ ,ןגידייטרַאפ וצ ןביוהעגנָא ךיז סנקעטש
 ,ןלַאפַאב ןרעוו ייז זַא ,המיא רעד ןיא

 -רַאפ ןופ ןרָאװעג טײלגַאב ןענייז רעדניק עטלּפירקרַאפ ןוא עדנילב יד
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 סָאװ --- ? סייוו רעוו --- עדמערפ יצ ענעגייא ,ןשטנעמ עגיטכעדרַאפ ענעדייש

 .עקנַארק ןוא סעקילַאק םורַא ,תולבנ רעביא ןעָארק יוװ ,דימת ךיז ןטלַאה

 ןוא רעטכיזעג-רענעמ טימ ,רעבייוו עקרַאטש ,עגידנקוקסיוא-ענדָאמ ,עכיוה

 סע עכלעוו ןופ ,סעכַאל עגידנליופ ןוא סעטַאמש ןיא ןליוהרַאפ ,טנעה-רענעמ

 זַא ,ךיז טכַאד סע סָאװ ,ןשטנעמ ;טקוקעגסױרַא בייל טעקַאנ רעקיטש ןבָאה

 םיאורב עכעלמייהמוא ךיז ןקעטשרַאפ ןטלַאטשעג עכעלשטנעמ ערעייז רעטניה

 סָאװ ,רערָאנש עלענָאיסעּפָארּפ יד ןעוועג ןענייז סָאד .ןבעל רעדנַא ןַא ןופ

 רעבָא ןענייז סע .ךיז טניפעג קילגמוא-ןשטנעמ ואוו ,ףיונוצ דימת ךיז ןביילק

 עמייהעג ,עכעלנייוועגמוא ףיוא עקנַארק ,עגיטכיזדניווש ייז ןשיווצ ןעוועג ךיוא

 ןעוועג ןענייז סע .סעכלעזַא זיא סע סָאװ ,טשינ סייוו רענייק סָאװ ,קנערק

 ןוא ,םיריױטקָאד עלַא ייב ןעוועגסיוא ןיוש ןענייז סָאװ ,עכלעזַא ייז ןשיווצ

 .ייז זיא סע סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה רענייק

 ,ןטילעג טשינרָאג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ךיוא ןענייז ןרעמַאק יד ןיא

 ןבָאה ייז רָאנ ,קנערק עגידהמשנ ןייק טשינ ןוא עכעלרעּפרעק ןייק טשינ

 ערעייז ןיא ךיז ןעמירַאװ וצ ,עקנַארק טימ טּפעלשעגטימ ןרעג ךיז טַאלג

 רעטנוא .ענעי טימ ןעמַאזוצ ,ןרעװ וצ ןעמונעגרעטנורַא ,ןרעייפ עכעלקנערק

 -סיוא עטגָאלּפעג ףיוא טכייל ױזַא טרעוו סָאװ ,תונמחר ןופ קעד רעמירַאװ רעד

 ,ענעסעזַאב-תמא רעדָא עטדערעגנייא ,עמירָא עזָאלמייה עלַא יד טָא .טײרּפשעג

 ךרוד טציװשעגנעמַאזוצ ןעוועג ןענייז ,עכעלרעּפרעק יד ייס ,עגיטסייג יד ייס
 טימ ןבָאה ייז סָאװ ןוא ,רעבייל ערעייז ןופ טפמעדעג ןבָאה סָאװ ,סערַאּפ יד

 ,טייקטכייפ רעגידנעמענכרוד רעד ןופ טמירַאװעג ערעדנַא סָאד סנייא םעד

 -עג ןריויעגפיונוצ עלַא ןענייז ייז .קעז-יורטש יד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ
 ץומש גרַאב ןייא ןיא ,לַאפּפָא ןכעלבייל ןכעלשטנעמ ןופ עּפוק ןייא ןיא ןרָאװ

 ..סעטַאמש עטליופרַאפ ןופ

 סלאיחי ןוא סהשמ-ךורב ייב ,טציא ךיז טָאה ץומש גרַאב רעד טָא ןוא

 -רעדנַאנַאפ ,ןביוהעגפיוא ךיז ןטלָאװ טנעוו עגידנגיל יװ ,ןטָאשעצ ,ןעמוקנײרַא
 ןיא ןוא ךעלקערב ןיא ךיז ןלַאפעצ ןוא ןגיוו וצ ךיז ןביױהעגנָא ,ךיז ןגָארטעג
 טלגנירעגמורַא קילגמוא ןופ טנַאװ ַא טימ יוװ ייז ןענייז דלַאב ןוא ,ךעלקיטש
 ,רעבייל ענעסעגעגּפָא ןופ טנַאװ ַא --- ,סלּפירק ןוא סעקילַאק יד ןופ ןרָאװעג
 יז וצ ןבָאה רעבייוו:גָאלק .טנעה ענעסיבעגּפָא עטעקַאנ ,סיפ עבלַאה ןופ
 עדנילב .ןטנעמוקָאד יו ,רענעפ יװ ,ןביוהעגפיוא רעדניק עטלּפירקרַאפ ערעייז
 יד טימ טקעמשַאב ,ייז טּפַאטַאב ,ייז וצ ךיז טרַאשעג טירט עטיוט טימ ןבָאה

 עגידנעיָאװ רָאכ םעד ןופ ןוא .ןעיירשעגסיוא טימ טרעװַאגַאב ןוא רעזענ
 -םעטָא סָאד ,ןעשטנוַאימ עשהיח סָאד טרעהעג ךיז טָאה תוללי עכעלשטנעמ
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 יד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעזלעה ענעגרָאװרַאפ ןופ יירשעג עגידנלעפ
 .ענעסעזַאב-קוביד יד ןוא םיעגושמ

 עשלדיימ ַא --- ,ןגיוא סלאיחי רַאפ רעטַאלפ ַא סעּפע טיג לָאמַאטימ ןוא
 םעד ןופ .דש ןטסגינייוועניא ןַא ןופ טעּפמיא טימ ןגָארטעג טרעוו טלַאטשעג
 ןופ טייקגיטכיל יד סױרַא-טכייל ,סנּפַאל ףיוא ןסירעצ זיא סָאװ ,ןַאטּפַאק

 -נעגנעהּפָארַא ןַא ,םערָא רעשלדיימ רעטעקַאנ ַא ,טיוה-ןשטנעמ רעגידנטכייל
 -ָאד רָאנ טקעדרַאפ ,לגנעהנייוו ןעקנורטעגנָא ןַא יו ,טסורב עלופ עגנוי עגיד

 יד טימ טקעדרַאפ ,דמעה-טנווייל םענעסירעצ ןופ םיוש םעד טימ טרָאד:ןוא

 רעקַאלפ ַא .קָאטשניר ַא ןיא זיור ַא יװ ,ןַאטּפַאק ריא ןופ סנּפַאל עגיצומש
 -רעייפ טימ רעטנורַא ןדַאקסַאק יו טלַאפ רָאה עטיור עטרעביושעצ ןופ
 יז .רעגניפ עגיפמַארק עטקערטשעגסיוא .זלַאה ןוא םינּפ ריא ףיוא ןעגנוצ
 טנַאּפשעגניײא ןוא ןייוועג-רעטומ ןוא דלַאװעג-טסגנַא ןופ ןטלַאהעגקירוצ טרעוו
 ךיז טסייר סָאװ ,רעבָא טלַאװעג-היח יד .ןלוקסומ עכעלרעטָאפ עקרַאטש ןופ

 רעטומ יד רעדייא ןוא ,ןטלַאהקירוצ טשינ רענייק ןָאק ,לעק רעגנוי ריא ןופ
 סיױרַא יז טיירש ,ןּפָאטשרַאפ וצ טנַאה רעד טימ ליומ סָאד ריא טייצ ךָאנ טָאה
 -טרעדָאפ ןוא רעטרעװו עכעלדנעש ,עסואימ עמיטש רענעטלַאהרַאפ ַא טימ

 ַא ןופ ןושל ַא טימ ,ןוצר ןכעלבייוו ריא ןָאט וצ עגידנעמוקניירַא יד ףיוא
 .יורפ-ןסַאג רעכעלסעה

 וצ זיא ייוו ? ןדער וצ רעטרעוו עכלעזַא ,עלהרש ,טשינ ךיד טסמעש --
 ןיא טנעה יד טימ רעטומ יד ךיז טגָאלש -- !טבעלרעד בָאה ךיא סָאװ ,רימ
 סָאװ ,רעטכָאט ןיימ ןעד זיא סע ,ןשטנעמ עטוג ,לחומ טייז --- .ןײרַא ּפָאק
 ךיז טָאה סָאד !ךעבענ ,דניק גידלושמוא ןַא ךָאד זיא יז ? דייר עכלעזַא טדער
 יד טנייוו -- !סױרַא ריא ןופ טיירש ןוא טצעזַאב ריא ןיא דש רעזייב ַא ךָאד

 וצ ליומ סרעטכָאט רעד טנעה עריא טימ טוואורּפ ןוא עדמערפ יד רַאפ רעטומ

 ןטכַאמרַאפ םעד ךרוד טיירש רע ,רעקרַאטש זיא דש רעד רעבָא .ןּפָאטשרַאפ
 ,ןלאיחי וצ רעגניפ עגיפמַארק טימ ךיז טסייר ,ליומ

 ןיא ןקיש ךיד ןוא ןטלעשרַאפ ךיד טעוװ יבר רעד ,הפוצח וד ,גייווש ---
 | ,השמ-ךורב טגָאז --- ! ןיירַא עלקה-ףכ

 זנוא לָאז ןעמ זַא ,ןיבר םייב ןלעוּפ וצ טעז ,ןשטנעמ עטוג ,ייוו-יוא ז--

 טעװ רשפא ;םורַא ָאד ןיוש ךיז ןרעגלַאװ רימ יװ ,רעטניוו ןצנַאג ַא ,ןזָאלוצ

 געט טכַא ...ןעוועג הלכ ַא !ןרָאי עגנוי סרעטכָאט ןיימ ףיוא ןייז םחרמ ךיז רע
 ,עלַא יז ןענעק רימ ..טצעזַאב דש רעד ריא ןיא ךיז טָאה הנותח רעד רַאפ
 ...טָאטש רעזנוא ןופ ַאלקעט הנוז עסואימ יד זיא סָאד .זיא סָאד רעוו ,ןסייוו רימ
 ! ןבילקעגסיוא רבק ַא רַאפ בייל סדניק ןיימ ךיז יז טָאה ,טשינ ור ןייק טָאה יז
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 ,רעטָאפ רעד ןוא .רעטומ יד טגָאלק --- !ןרָאי סעמַאמ רעד ךָאנ זיא ייוו-יוא

 { סױרַא-טיירש ,ןלוקסומ ענרעזייא ענייז טימ דש םעד קירוצ טלַאה סָאװ

 4! תונמחר טָאה ,ןדיא ,טלַאוװעג ---
 םעד ןופ טעװעטַארעגסױרַא ךיז ןוז ןוא עטַאט ןבָאה תורצ טימ םיוק

 עטקערטשעגסיוא יד ךרוד געוו ַא ןכָארבעג ךיז ןבָאה ייז .םונהיג ןדליו

 רעטָאפ ,ןטעכַאטש עגידעבעל ןופ םיוצ ַא יו ןטלַאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םירבא
 ןיגדנלַאפּפָארַא ןיוש םעד ןיא ףיוה ןטכייפ ןרעביא ןעגנַאגעג ןענייז ןוז ןוא

 ...ןגיוושעג ןבָאה ןוא ,געט-גנילירפ-ברע ןיא ךיז טבעוו סָאװ ,ןטָאש
 .ץלַא טשינ ךָאנ זיא סָאד רָאנ !ןרערט עשידיא ןעזעג ןיוש וטסַאה --

 טסנָאק ,ייז וצ ןדער טשינ ,הלילח ,טסלָאז רָאנ ! ןזייוו סעּפע ריד ךיא לעװ ,םוק
 .ןוז ןגידנגייווש םוצ רעטָאפ רעד טגָאז -- ,ןרעוו קוזינ ךָאנ

 זיא יבר רעד .לזייה סניבר םוצ ןלאיחי טריפעג טציא טָאה השמיךורב
 םיא ןבָאה םידיסח .ןזיוועג טשינ ךיז טָאה ןוא ןסָאלשעגּפָא ןעוועג טלָאמעד
 ןגנַאל ַא טימ ןעוועג זיא סָאװ ,לזייה ןרעצליה גירעדינ ,ןיילק ַא טיובעגסיוא

 רָאדירָאק ןגנַאל םעד ךרוד .שרדמה-תיב ןטסיורג ןיא ןסָאלשעגנייא רָאדירָאק
 -- הלוגס-ידיחי יד ,עטלייורעדסיוא יד רָאנ םיא וצ ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז
 ,עלעמהרבא 'ר ;יבר רערעג רעגידרעטעּפש רעד ,רעװעשרַאװ ריאמ-עשטיא 'ר
 -עגּפָא םעד טָאטשנָא ,טציא טָאה רעכלעוו ,ןוז ןייז ,לדוד 'ר :םעדייא ןייז
 יד ןופ .טריפעג שיט ,םיברוקמ יד ןופ ףליה רעד טימ ,ןיבר םענעסָאלש

 .םיא וצ ןרעטנעענרעד ךיז טגַאװעג טשינ רענייק טָאה םידיסח עכעלנייוועג
 .רעװָאשַאמָאט שריה 'ר .שמש רענייא רעד רָאנ ,ןסָאלשעגּפָא ןסעזעג זיא רע
 -רעד ךיז טגַאװעג טשינ ייז ןבָאה ןיבר םוצ רָאנ טשינ ןוא .טנידַאב םיא טָאה
 טָאה ןעמ םירָאװ ;טשינ ךיוא ןיײרַא זיוהרעַדָאפ ןיא וליפַא רָאנ ,ןרעטנעענ
 ףיוא ךיז ןטלַאה ןיבר םוצ זיוהרעדָאפ ןלעקנוט ,ןסיורג םעד ןיא זַא ,טגָאזעג
 ,טייל ענעדיישרַאפ

 ןיא ןגעלעג טכידעג זיא סָאװ ,טייקלקנוט-בלַאה רעד ןיא ןבָאה תמאב ןוא
 טנַאװ רעד ייב רעדָא ךיז טײרדעגמורַא ,זיוהרעדָאפ ןכעלמייהמוא ,ןגנַאל םעד
 רעייז ,עכיוה .ןשטנעמ ענדָאמ ןגייווש ןעמוטש ןיא טנעלעגנָא ןענַאטשעג
 ןבָאה רעמינּפ עגישַא-יולב עלעג ערעייז .רעמינּפ ענעסקַאװ ,עלעג טימ ,עכיוה

 ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,שינרעטצניפ רעטרעײלשרַאפ רעד ןופ ןטכױלעגסױרַא
 ערעייז .סייוו-םיכירכת ןוא טעמרַאּפ ןופ טכיל ןטימ ,זיוהרעדָאפ ןופ ללח

 טייקטיור רעכעלקנערק ַא טימ ןבָאה ,ףָאלש ןָא טכענ ןופ עטציהעצ ,ןגיוא
 סָאד .רעמינּפ עכיילב ערעייז ןופ ןעמַאר עטילגעגנָא ערעייז טימ טילגעגסױרַא
 -ץעגנייא רעדָא ענעגנַאגַאב עמייהעג טימ עטרעװשַאב ןשטנעמ ןעוועג ןענייז
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 טימ ןסימשעג ,ןסיוועג רעייז ןופ ןרָאװעג טגָאלּפעג ןענייז ייז .דניז עטדער
 ךיז ןבָאה ייז .ייז רַאפ טלָאמעגסיוא טָאה עיזַאטנַאפ רעייז סָאװ ,רעטיר-םונהיג

 ןבעל ןיא טלעוו רענעי ןופ ןרעוו וצ טקישעגקירוצ טשינ ןטסגנַא ןיא ןדָאבעג
 יד זיא ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,םיקוביד יד ןופ טלַאטשעג ןיא ןײרַא
 ןבָאה ייז .ןרעוו וצ ןטלָאשרַאפ תויח אמט ןיא --- ,רעגרע ךָאנ רעדָא ,ןרעמַאק

 .תובושת ןבעגסױרַא ייז לָאז ןעמ זַא ,ןדיא עטוג יד ןופ ןריט יד ןגָאלשעגּפָא
 סָאװ .רעד .ןיבר רעקצָאק ןופ םש רעסיורג רעד ןגיוצעגוצ טייל יד טָאה סע

 רעד רעביא םש ַא טַאהעג טָאה ,ןרעיוט-ןוא-ריט רעטניה טכַאמרַאפ ןעוועג זיא
 וצ ןעגנַאגעג ןענייז .תוחור יד רעביא חוכ ַא טגָאמרַאפ טָאה רע זַא ,הנידמ

 ןּפיל ערעייז ,ריט ןייז רעטניה ךיז טלעטשעג ןוא עגידעבעל:טיוט יד םיא

 ייז ,ייז ףיוא טורעג טָאה סָאװ ,הללק רעד ןופ המיתח רעד טימ טעמתחרַאפ

 ,טרַאװעגסיוא ןבָאה ,ריט סניבר םעד רעטניה ,םיתמ יד יו ,ןענַאטשעג ןענייז
 טָאה ןעמ ,ייז וצ טדערעג טשינ טָאה רענייק .העושי ַא ןופ טלַאּפש ַא ףיוא

 ,ייז טימ גנורי וַאב עדעי ,קילב רעייז ןטימעגסיוא

 ,טגערפעג לאיחי טָאה -- ? טייל רַאפ סָאד ןענייז סָאװ ---
 ןעניפעג טשינ ןענעק סָאװ ,ענעברָאטשעג ןענייז סָאד ? טשינ טסעז וד --

 ןטרַאװ ןוא ריט סניבר םעד רעטניה ייז ןעייטש :טלעװ רענעי ףיוא ור ןייק
 ...ןוקית ַא ףיוא

 -תיב ןסיורג ןיא ןעמוקעגניירַא קירוצ ןענייז ןלאיחי טימ השמ-ךורב ןעוו

 טכידעג ױזַא ,סנטָאש-טכַאנ טימ ןעוועג לופ ןיוש שרדמה-תיב רעד זיא ,שרדמה

 עגידעבעל יד ןעזעגסױרַא טשינ טעמכ ןעמ טָאה ייז רעביא זַא ,טצעזַאב

 ןענייז טרָאד ןוא ָאד .םינוגינ-ארמג ערעייז טרעהעג רָאנ טָאה ןעמ ...ןשטנעמ

 יד ןיא ךיז ןדנובעג ,החנמ טנוװַאדעג ןבָאה ןוא םידיסח סעקּפורג ןענַאטשעג

 ןסעזעג ןענייז ןעלקניוו יד ןיא .תובהלתה טימ ךיז טלקָאשעג ןוא ןעלטרַאג

 וצ טרעהעגוצ גנומיטש-תושמשהז-ןיב רעד ןיא ךיז ןבָאה ןוא ןּפורג ערעדנַא

 יד ןגעלעג ןענייז ןשיט עסיורג יד ףיוא .ןלייצרעד תודיסח םידיסח ערעטלע
 רעד םירָאװ .טגײלַאב ןכַאז ערעדנַא ןוא ךעלכיט ,ןעלטרַאג טימ ,ןפָא תורמג

 ןיא יו ,זייווגיצנייא רָאנ ,רוביצב טשינ עקַאט .טנװַאדעג החנמ טָאה םלוע
 .ןענעװַאד םוצ טשינ ךיז טזייוװַאב יבר רעד סָאװ ,םעד בילוצ -- ,רעיורט

 טימ טגיײלַאב ,ןפָא ןגעלעג ארמג עסיורג ַא זיא שיט ןסיורג ביײהנָא ןיא
 ןיוש ,רעצרַאווש ,רעכיוה ַא ןענַאטשעג זיא ,טנַאװ רעד ייב ,ריא ןבעל .עקּפיּפ ַא
 רעד ןיא ןפרָאװרַאפ ּפָאק םעד ,טנַאװ רעד וצ טּפעלקעגוצ ,דיא רעטױרגַאב
 טשינ רעּפרעק ןטימ גנוגעװַאב ןייא ןייק ,טלקָאשעג טשינ ךיז טָאה רע .ךייה
 -עג רע זיא ,לייזישטנעמ ַא יוװ ,ןטָאש-ץָאלק ַא יװ ,טרעווילגרַאפ .טכַאמעג
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 "רַאפ יד טימ םינּפ סָאד .טרענײטשרַאפ ,ףייטש ,רענעגיוצעגסיוא ןַא ןענַאטש

 ןיירַא למיה ןיא טײרּפשעגסיױא רפס ןפָא ןַא יו ןעוועג זיא ןגיוא עטכַאמ

 -נופ ןענַאטשעג ןענייז ,םידימלת ליפ ענייז ,טיילעגנוי עשידיסח עטרעטסײגַאב

 יבר רעייז יו ןעזעג היא ןוא דיירפ רעגידרעטיצ טימ ןבָאה ןוא סנטייוורעד

 : ןוז ןייז וצ ןפורעגנָא ךיז טָאה השמ:-ךורב .,למיה ןיא ןעמונרַאפ זיא

 טלקָאש רע ?הרשע-הנומש טייטש סָאװ ,ןדיא םעד טרָאד טסעז וד --

 ןוא -- "..שמ אל ןרהאו; :ןבירשעג טייטש סע ? סָאװרַאפ וטסייוו .טשינ ךיז

 טשינ תובהלתה יד ףרַאד ,רע טגָאז .טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז טָאה ןרהא

 ,טסייו וד .ריד ןיא רעייפ ַא יו ןענערב זומ סע רָאנ ,גינייוונסיוא ןופ ןייז

 רעטשרע סניבר םעד ,רעװעשרַאװ ריאמ-עשטיא 'ר זיא סָאד ?זיא סָאד רעוו

 ןעמעלַא יז רע ןָאק ,רעגניפ ןטימ לָאנש ןייא טימ טָא ,ליוו רע ןעוו .ברוקמ

 .ןעװעטַאר ןסיורד

 ןעזוצ ןעמ ןָאק ױזַא יו ? טשינ עקַאט סָאד רע טוט סָאװרַאפ ,ייוו-יוא --

 ,לאיחי ךיז טרעדנואוו -- ?ןפלעה וצ חוכב זיא ןעמ זַא ,רעצ ןשידיא

 .עטַאט רעד ךיז טרעזייב -- ?ןדיא עטוג ףיוא רהרהמ ,הלילח ,וטסיב --

 וצ טניימעג רָאנ בָאה ךיא -- .לאיחי ךיז טרעפטנערַאפ -- ! הלילה --

 ךיז ןעמ ןָאק ױזַא-יװ ,ןשיװאוצּפָא ןרערט עשידיא חוכנ זיא ןעמ זַא ,ןגָאז

 ? ןטלַאהנייא

 זומ םעד ןיא וליפֲא .ןזייוו טלָאװעג עקַאט ריד ךָאד ךיא בָאה סָאד ---

 רעד ,עקַאט רע טמוק לָאמטפָא םירָאו .ערה-רצי םעד ןייז-חצנמ ןענָאק ןעמ

 רעבָא ,הדימ עטוג ַא עקַאט זיא תונמחר .תונמהר ןופ חוכ ןטימ ,ערה-רצי

 !ענעדיא ַא -- ,טשינרָאג סע זיא ןיד ןָא .ןיד טימ

 ןדערוצנגעקנַא טגַאװעג טשינ רעטָאט םוצ ץרא:-ךרד סיוא טָאה לאיחי

 יד ןפירגַאב טשינ טָאה רע םירָאװ .רעווש ןעוועג םיא זיא ץרַאה סָאד רעבָא

 | ...עסיורג יד ןופ ןגעוו

 גינייוועניא זיא *ףליה, יד ןוא ,טיונ יד טּפַאלקעגנָא טָאה ריט ןייז ןיא

 -רַאפ ,רָאלק ץנַאג טשינ סייוו רענייק .רעסעלש ןביז ףיוא ןסָאלשרַאפ ןסעזעג
 טמיור ןעמ .טרעדנוזעגּפָא טלעוו רעד ןופ ךיז טָאה ,רעקצָאק רעד ,רע סָאװ
 סייוו ןעמ .םיברוקמ יד ןשיווצ דוס םעד טקעטשרַאפ ןעמ .ןרעיוא יד ןיא ךיז
 יכדרמ 'ר ,דיסח ןייז לביטש סניבר ןופ ןעמוקעגסיױורַא זיא לָאמנייא זַא ,רָאנ
 ,םירדח-ירדחב ןיבר ןטימ טריכעג טָאה דע סָאװ ,סעומש ןגנַאל ַא ךָאנ ,ףסוי
 :ןגירשעגסיוא ןוא שרדמה:תיב ןיא ךיז טלעטשעגקעוװַא

 !רימ ךָאנ ,טָאג וצ זיא סע רעֹוו !ילא 'הל ימ --
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 ןילַא זיא ןוא עציבשזיא ןייק קעװַא זיא ןוא םידיסח ןסירעגּפָא טָאה רע

 סָאװ ,ןדיא ןופ רעצ םעד ןעזוצ רעמ טנָאקעג טשינ טָאה רע .,ןרָאװעג יבר

 רעטייווצ ןייז רעבָא .רעפטנע ןייק טשינ ןעמוקַאב ןוא שיט סניבר ןיא ןּפַאלק

 רע -- .רעװעשרַאװ ריאמ-עשטיא 'ר ,יוליע רעסיורג רעד ,דימלת רעסיורג

 ךיוא .טרעדנוזעגּפָא ןוא ןסָאלשעגּפָא שטָאכ ,ןיבר רעקצָאק ןטימ ןבילבעג זיא

 ,יבר רערדנַאסקעלַא .רעד ,רעװָאשטַאכָאס עלעמהרבא 'ר ,םעדייא סניבר בעד

 ךָאנ ןוא ,רעניניטסָאג ריאמ-לאיחי 'ר וינע רעד ,לארשי-בהוא רעסיורג רעד

 ' ,יירטעג ןבילבעג םיא ןענייז --- ,ןלױּפ ןופ הרות עצנַאג יד ייז

 -סיוא ןבָאה םידיסח יד סָאװ ,לעזייה ןייז ןיא גינייוועניא טרָאד רע טציז

 םוצ זיוה-רעדָאפ ןלעקנוט ןגנַאל םעד טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ןוא -- ,טיובעג

 .ןײלַא ןסָאלשענּפָא ,טָאג רענערָאװעג-דליוװ ַא יװ --- ,שרדמה-תיב ןסיורנ

 -עגּפָא ןייז ןופ סױרַא ךיז רע טּפַאכ ,ָאטשינ זיא שמש רעד ןעוו ,זייוונטייצ

 ןעמעלַא ףיוא טלַאפ לָאמסנעד .שרדמה-תיב ןיא ןײרַא ךיז טשטיר ,טײקנסָאלש

 ,הללק ןייז רַאפ ארומ טָאה ןעמ ,געוו םעד ןופ םיא טפיול ןעמ ,ןָא המיא ןַא

 ןייז ,ןיבר ןרַאפ שיט טריפ סָאװ ,לדוד 'ר ןוז ןייז ןגעקנַא דלַאב םיא טמוק

 לביטש ןייז ןיא דלַאב םיא טגנערב ןוא ,ברוקמ רערעדנַא ןַא רעדָא םעדייא

 רעד ,יבר רענעניטסָאג רעד זַא ,ןפָארטעג לָאמַא ןיוש ךיז טָאה סע .ןײרַא

 יבר רעד ןעװו ןעמונעג סעציילּפ ענייז ףיוא ןיבר םעד טָאה ,וינע רעסיורג

 ןייז ןיא קירוצ ןגָארטעגנירַא םיא ןוא ,ןעמוקעגנירַא שרדמה-תיב ןיא זיא

 שרדמה-תיב ןיא םידיסח ענייז ןשיווצ טָאה יבר רעד שטָאכ ,ןיירַא לביטש

 םענערָאװעג-דליװ ַא רַאפ יו ,םיא רַאפ ארומ טָאה ןעמ ,ןביילברַאפ טלָאװעג

 ערַאבטכרופ ַא יװ ,ןרעדײלשסױרַא טשינ ךיז ןופ טרָאװ ַא לָאז רע זַא ,טָאג

 עצנַאג יד ,טָאטש עצנַאג יד ,ןרעטעמשעצ שרדמה-תיב סָאד ןָאק סָאװ ,טפַארק

 ןעמ .ןעלגיר ןביז ףיוא ןסָאלשרַאפ טניוו-םערוטש םעד ייז ןטלַאה ,טלעוו

 רבח ןטנעָאנ ַא םיא וצ ןײרַא ןעמ טזָאל לָאמליײט .,ןעמַאנסיױא רעבָא טכַאמ

 ןעו .יבר ןיילַא ןיוש זיא רעכלעוו ,דיסח רעכסישּפ ןטלַא ןַא ,טנגוי רעד ןופ

 -רעד לָאמסנעד .ןיבר םוצ ןירַא םיא ןעמ טזָאל ,טמוק רענימיזדַאר בקעי 'ר

 "עצ ןעמ ןוא ,םישודיח םידיסח ךיז ןסיוורעד .ןסיורדניא סעּפע ןעמ טרעה

 ןייבר ןופ טרָאװ רעדעי .רעטרעוו סניבר םעד רעיוא וצ רעוא ןופ טגָארט

 טגערפעג טָאה יבר רעד ,טרעה ןעמ .ןכות ןפיט ַא ,ןיימ ןטסגינייוועניא ןַא טָאה

 : רענימיזדַאר םעד

 ?טלעװ רעד ףיוא ןפַאשַאב שטנעמ ַא טרעוו סָאװ וצ ,בקעי ---

 : טרעפטנע ןוא טרעלק ,טרעלק רענימיזדַאר רעד

 ..ןייז-וצ-ןקתמ ,טייקכעלטעג רעד ןופ לייט ַא זיא סָאװ ,המשנ ןייז ידכ ---



 שא םולש 2206

 עכסישּפ ןיא ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד סע זיא --- ,יבר רעד טיירש -- ,בקעי --
 שטנעמ רעד, :טנרעלעג רימ ןבָאה םייבר ערעדנַא ייב עכסישּפ ןיא 1 טנרעלעג

 *! ןביוהרעד וצ ןעלמיה יד ידכ ,ןפַאשַאב טרעוו

 :טשטייטעגסיוא טרעוו סע ןוא טכַארטעגנײרַא טרָאװ סניבר םעד ןיא טרעוו
 שטנעמ רעד ןוא ,שטנעמ ןָא ןעלמיה ןייק ָאטשינ ןענייז סע זַא ,ןעמ טניימ סָאד

 "רעד ייז ןָאק שטנעמ רעד יװ ,ךיוה ױזַא .רעכעה-ןוא-רעכעה ןביוהרעד ייז זומ
 .רעיוא וצ רעיוא ןופ למרומעג ַא םורַא טייג .ןעלמיה יד ןענייז ךיוה ױזַא ,ןביוה
 סע ,ןביוהרעד ןעלמיה יד ליוו יבר רעד; :דיסח ןדעי ןָא-טּפַאכ ןרעטיצ ַא

 ..."ףוס-ןיא ,, םעד ןיא גנע םיא זיא
 ןצַארק ןוא ץנַאט-ןטיוט רעייז םיא םורַא ןצנַאט טיונ ןוא קילגמוא ןוא

 גידנפור ןרָאװעג דימ ןענייז רימ,, : ריט ןייז רעגניפ עגידרענייב ערעייז טימ
 וצ ןופ לקנוט ןרעוו ןגיוא ערעזנוא ,ןסירעגסיוא טרעוו לעק רעזנוא ,ריד וצ

 *! טָאג ףיוא ןפָאה
 ַא ןופ סעברַא יו ,קירוצ ּפָאךלַאפ ןעמיטש עגיפמַארק ערעייז רעבָא

 סָאװ ,ןעמענרַאפ ןייוועג עשידיא סָאד לָאז סָאװ ,ָאטשינ רענייק זיא סע .טנַאוװ

 טבָארג ,ןסָאלשעגּפָא ךיז ייב זיא יבר רעד .ןעלמַאזנייא ןרערט עשידיא לָאז
 .ךוטסַאּפ ַא ןָא ףָאש יו ,םורַא *לארשי; ךיז טיירד ןסיורדניא ,*ףוס-ןיא;? ןיא

 ןבירטעג טָאה יבר רעד רעמ סָאװ .םלוע רעסיורג ַא ןָא-טמוק תבש ףיוא
 רעטנוא ,םיא ןופ טנעָאנ ןייז וצ רָאנ יבַא ,ןעמוקעג ןעמ זיא רעמ ץלַא ,ךיז ןופ

 וצ ןבָאה היכז יד ןעמ טעוװ רשפא זַא ,גנונעפָאה רעטייוו רעד טימ .,ךַאד ןייא
 -סױרַא לָאמַא ךיוא רע ןָאק ,ןפלעה טעוװ טָאג ןעוו ןוא .םיא ףיוא קוק ַא ןבעג

 ַא ןייז לָאמַא ךיוא טעוװו רשפא ןוא ,לביטש ןייז ןופ תודועס-שולש םוצ ןעמוק
 טיהעג טשינ זיא יבר רעד יו םירָאװ .ןבעג"םולש טעוװ ןעמ ןוא ,רשוכה:תעש
 -ַאמָאט שרעה 'ר שמש ןייז ןופ ,לדוד 'ר ןוז ןייז ןוא םיברוקמ ענייז ןופ ןעוועג
 םידיגנ יד --- ,ןָאטּפָא טשינ סעּפע לָאז רע ,טַאהעג ארומ טָאה'מ לייוו) רעווָאש
 ,טרָאװ ַא טימ ךיז ןּפַאכסױרַא ,הלילח ,סרעגרע סעּפע רעדָא ,ןגָאירַאפ
 ,ןעוועג טיהעג טשינ זיא רע יװ -- ,(טשטייטעגסיוא טכעלש ןרעוו ןָאק סָאװ
 ,טגיילעגפיוא טוג ןעוועג זיא יבר רעד ןעוו ,טייצ וצ טייצ ןופ ןעמ טָאה ךָאד
 -תבש -- ,ןעמענוצ לטיווק ַא וליפַא לָאמַא טגעלפ רע .טזָאלעגוצ *םולש; וצ
 ,טגיילעגפיוא טוג ןעוועג זיא רע ןעוו ,הלדבה ךָאנ סטכַאנ-וצ

 "לייט ,ןרָאפ וצ ןעמוקעגנָא םידיסח טרעדנוה רָאּפ ַא תבש ַא ףיוא ןענייז
 קצָאק םירָאװ .עבושח ןוא םידיסח עטסָארּפ ,ךייר ןוא םירָא ,רעמ ךָאנ לָאמ
 סע ,קסע םוצ טפלעה סע ,ןָאט-ךודיש ַא וצ טפלעה סע ,ןרָאװעג עדָאמ ַא זיא
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 ןעמ וַא ,ךיז ייב שרעדנַא רָאג ךיז טליפ ןעמ .טָאטש ןיא ןעזנָא םוצ טפלעה
 "עג תבש ןדעי ףיוא .טלעוו יד טרָאפ קצָאק ןייק םירָאװ .קצָאק ןייק טרָאפ
 טדערעגּפָא ןיוש .ןדיא עטוג ,טסייה סָאד ,סעציּפושז עסייוו רָאּפ ַא ךיז ןעניפ
 עצנַאג יד םירָאװ .שדוקיילכ ערעדנַא ןוא םינייד ,םינבר עכעלנייוועג ןופ
 ןייז וצ שטנואוו םענייא םעד טימ רָאנ ,קצָאק ןייק טמוק טלעוו עגידתוינחור
 זַא ,גנונעפָאה עטסנעלק יד טַאהעג טשינ טָאה ןעמ שטָאכ ,םיא ןבעל טנעָאנ
 ךיז טָאה סָאװ ,הביבס יד ,ןילַא קצָאק .םיא וצ ןרעװ טזָאלעגוצ טעװ ןעמ

 ליפ יד ,םיא ייב ןסעזעג ןענייז סָאװ ,םינדמל עסיורג יד ,םיא םורַא ןפַאשעג
 ַא רַאפ טכַאמעג טָאטש יד טָאה ,ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןדיא-עטוג ןוא םינבר
 רעתמא ןַא ןיא יו ,עגיביולג יד ןגיוצעג ןבָאה סע רעכלעוו וצ ,אקעמ עשידיא
 דיישרעטנוא רעדעי ןרָאװעג טשיװעגּפָא קצָאק ןיא זיא ,הדע רעזעיגילער
 טָאה קצָאק ןיא .ןדיא ןכעלנייוועג ןוא ןדמל ןשיווצ ,ךייר ןוא םירָא ןשיווצ
 ,ךיילג ןענייז ןדיא עלַא -- ,יניס גרַאב םייב יו טליפעג ךיז ןעמ

 טָאה ,ןיבר םייב ןענופעג ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד ךרוד
 -פיוא זיא ןעמ ןוא ,ךיא ןטצינערגעגּפָא םענעגייא ןופ טזיילעגפיוא ךיז ןעמ
 ןבעל ןענַאטשעג זיא סע רעוװ ,ךָאנ קנעדעג ךיא, ,הדע רעד ןיא ןעגנַאגעג

 טליפעג ןבָאה ױזַא ןוא .יבר רעד טגָאזעג טָאה -- *,יניס גרַאב םייב רימ
 ,שעוו סָאד ןרעדנַא ןטימ רענייא טלייטעג טָאה ןעמ ,קצָאק ןיא םידיסח עלַא
 טרעהעגפיוא טָאה סע .םישובלמ יד ,םייה רעד ןופ טכַארבעג טָאה ןעמ סָאװ
 זיא ןעמ .טייקכעלנעזרעּפ רענעגייא ןוא טײקטַאװירּפ ןופ הציחמ עדעי

 ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ,שיפ ַא ןופ ךיוב ןיא ןגיור יוװ ,ןעוועג ןטָאנקעגנעמַאזוצ
 ןענייז ,טייקנייר רעייז רַאפ ןגרָאז וצ ןוא גיטכיצ ןבעל וצ ןעוועג טניואוועג
 ,טזלַאהעג טָאה ןעמ .ןדיא עמירָא עטציוושרַאפ טימ קינעש ןייא ףיוא ןפָאלשעג

 טילגעגנעמַאזוצ זיא ןעמ .בייל ענעגייא סָאד יו ץומש ןדמערפ ןעמונעגמורַא
 .טפַאשניימעג ןיא הנומא ןופ חוכ םעד ךרוד ןרָאװעג

 תוחול יד םירָאװ .קצָאק זיא ױזַא ,תוחול יד ןָא יניס גרַאב ַא יו רָאנ
 ידכ ,רָאנ סע זיא ,ךיז ייז ןזייװַאב ןוא ,רעסעלש ןביז ףיוא ןסָאלשרַאפ ןציז

 עטּפעלקעגנעמַאזוצ ַא ,םידיסח יד ,ייז ןעייטש .ךיז ןופ ןביירט וצ ןוא ןגָאי וצ
 יד וצ ןקילב עטקנעברַאפ טימ לביטש סניבר םייב ןָא-ןגרָאמירפ ןופ ,עסַאמ

 רשפא !ןזייווַאב ךיז רע טעוו רשפא ,"םחרי ילוא, .סנדָאל עטכַאמרַאפ-רעװש
 רעד ייב רעבָא ,*םולש, וצ ןזָאלנײרַא טעו ןעמ ןוא ,ןעשעג סנ רעד טעוװ
 ןטימ ךאלמ רעד יװ ,טייטש לביטש סניבר םוצ זיוהרעדָאפ ןגנַאל ןופ ריט

 "טיירב רעגירעדינ רעד -- .ןדע"ןג ןופ ריט רעד רַאפ ףלח ןטקערטשעגסיוא
 םעד טלעטשרַאפ רע ןוא ,רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר ,דיא רעגיטפערק ,רעגינייב
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 רעטנוא ןטלַאהַאב זיא סָאװ ,טסורב רעטרָאהַאב רעטיירב ןייז טימ ריט סניבר

 : עטָאּפַאק ןייז
 ןּפמעד לגילפדזָאנ עטיירב רָאּפ ַא -- ! םולש ןייק טשינ טמענ יבר רעד --

 רעגישיילפ רעטיירב ,רעקיד ןייז ןופ טייג ערַאּפ ַא ,סנעמיוק ייווצ יוװ ,ךיור טימ
 רעיורג-בלַאה ,רעצרַאװש-בלַאה רענעסקַאװרַאפ ןייז ןיא שזַא טזָאלב יז זַא ,זָאנ
 ןוא סטכער ןופ ץלַא ּפָא רע טרַאש טנעה עגיטכעמ ענייז טימ .ןירַא דרָאב

 סָאװ ,ערַאּפ רעמירַאװ רעד ןופ חטש םעד ןיא ןיירַא רָאנ טמוק סָאװ ,סקניל
 ! םולש ןייק טשינ טמענ יבר רעד -- .םיא ןופ טגָאי

 ןיא גָאטײרפ ןעמַאזוצ םלוע רעצנַאג רעד ךיז טביילק רעבָא רַאפרעד
 גנוטיײלגַאב ןיא ןײרַא-הוקמ ןיא תבש ףיוא ןיבר םעד טריפ ןעמ ןעוו ,"ףיוה;
 סנטייוורעדנופ רָאנ שטָאכ טייהנגעלעג עגיצנייא יד זיא סָאד .םיברוקמ יד ןופ

 ...םיא ףיוא קילב ַא ןפרַאװ וצ היכז יד ןבָאה וצ
 םעד ןיא ןָאןגרָאמירפ ןופ ןטַאט ןטימ טייטש לאיחי .גָאטיײרפ זיא טנייה

 ,ןריפ הוקמ ןיא ןיבר םעד לָאז ןעמ זַא ,ּפָא-טרַאװ ןוא םלוע ןטסערּפעגנעמַאזוצ
 -נָא ןעייטש עכלעוו ,םידיסח סעגנעמ ןופ ,ןשטנעמ ןופ ץרַאװש זיא ףיוה רעד

 .ןרעדנַא םוצ רענייא טקירדעגוצ ,טּפָארּפעג
 ןעלקניוו ערעדנַא ןוא ןרעמַאק יד ןופ יוװ ,לאיחי טעזרעד לָאמנייא טימ

 יד ,םיעגושמ יד ,עדנילב יד ,סעקילַאק יד ,עקנַארק יד ןכירקוצסורַא ןעמוק
 ןופ ךיוא ןעמ טגנערב עקנַארק לייט .טנעה יד ףיוא רעדניק יד טימ סרעטומ

 רעד רַאפ קעװַא ייז טלעטש ןעמ ,ןלוטש ףיוא ,ךעלטעב ףיוא טָאטש רעד
 ,ףיוה ןצנַאג םעד ןציײלפרַאפ ןוא ןָא ייז ןעמוק קילגמוא ןופ ךייט ַא יו ,הוקמ
 ,הוקמ ןופ טייג יבר רעד ןעוו .דרע רעד ןופ ךַאלפרעביוא עצנַאג יד ,ןיינ
 ןופ ןלַאװק עלַא טימ סיײנַאב טפַארק ןייז זיא לָאמסנעד .רשוכה-תעש ַא זיא

 רָאנ וליפַא ,טנַאה ןייז טימ רירַאב ןייא ,ליומ ןייז ןופ טרָאװ טוג ןייא .דסח
 -מוא ןוא ענעעזעג עלַא ןוא -- ,לָאמסנעד ןגיוא ענייר ענייז ןופ קילב ןייא

 ןעמ ןָאק תוללק עלַא ןופ ,ןלַאפּפָארַא ןלעװ המשנ ןוא בייל ןופ ןטייק ענעעזעג

 רעטימעג ענעכָארבעג יד ,ןרעוו טלייהעג ןטייהקנַארק עלַא ןופ ,ןרעוו טיירפַאב
 ןעמָארטשוצ ייז ןעמוק .ןרעוו טזיילעגסיוא תומרח עלַא ןופ ןוא ןטכירפיוא
 ןטלָאשרַאפ ַא ןופ .ןָא-טגָאי סָאװ ,טניװ ַא יוװ ,הפגמ ַא ןופ גנוציילפרַאפ ַא יו

 יז ןגיל טָא .קנערק ןוא טסעּפ ןדלַאפ עצרַאװש ענייז ןיא טגָארט סָאװ ,דנַאל
 ןָא ,רעבייל רעקיטש .,יינש ןגיצומש ןטציילפעצ םעד ןיא ,ןקָאטשניר יד ןיא
 -נָא טימ ,עשיטיכַאר רעדניק .סיפ עטלּפירקרַאפ ,עטמירקרַאפ טימ ,טנעה
 ,עטציהעצ טימ סמערָא סרעטומ יד ןיא רעדניק ,ּפעק-רעסַאװ ענעּפָאלעג
 -רַאפ ןוא עדנילב .ןציווש ןכעלקנערק ןופ ןעקניטש סָאװ ,רעמינּפ עקנַארק
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 ,ןעמָאװש עדליוו עגידע'מס יװ ,ןרעטָאלב ןיא -- רעמינּפ ,ןגיוא עטּפעלק

 ןיא עטָאלב רענעזָאלעצ ןוא טיונ ןופ טפול רעטכייפ רעד ןיא ןסקַאװ סָאװ
 ,סעשזולַאק יד ןיא ,דָארג ןעייטש ייז ואוו ,רעדינַא ךיז ןפרַאװ .ןקָאטשניר יד
 -רעד םעד קנערק ערעייז טימ סיוא-ןטעב ןוא ,סעצינימָאּפ ענעסָאגעגסױא
 ...געוו סרעזייל

 ,יד ,סנטָאש עטיוט יד םורַא ךיז ןעיירד םיעגושמ ןוא עקנַארק יד ןשיוצ
 יד טימ ןשטנעמ יד -- ,ןייטש וצ תומא 'ד ערעייז ןיא ארומ טָאה ןעמ סָאװ
 ןענָאק סָאװ ,רעדיילק ערעייז רעטנוא םיכירכת ןגָארט סָאװ ,רעמינּפ עלעג
 עמורפ יד ןשיווצ טירט עליטש טימ ךיז ןכיילש ייז .ןעניפעג טשינ ור ןייק
 ןָא ךיז ןבייר ,םיקידצ ןופ טנעָאנ רעד ןיא ןעניפעג ךיז ןליוװ ייז ,םידיסח
 ַא .ןויילסיוא ייז ןָאק ליומ רעייז ןופ טרָאװ גילייה ןייא .רעדיילק ערעייז
 רעבירעד .ןענרעל ןופ רעדָא ןענעװַאד ןופ טרָאװ ַא ,ןמָא ןַא ,השודק ַא ,קוסּפ
 רעבָא טרעטיצ ןעמ ,ןענייז ןדיא עמורפ ואוו ,טרָאד רָאנ ףיוא ךיז ייז ןטלַאה
 םענייא ַאזַא סיוא:טניפעג ןעמ ןעו ,ןקנַארק ןגיקעטשנָא ןַא ןופ יו ,ףיוא
 ..ךיז ןבעל

 ,ןשיור ןוא ןעמורב ַא ,יירשעג ךעלשטנעממוא ןַא ךיז טרעהרעד לָאמַאטימ
 :ןדער וצ ןביױהעגנָא ןדנואוו ענעפָא עריא עלַא טימ טלָאװ טיונ יד יו

 !זנוא טפלעה ,יבר רעגילייה --
 סניבר םייב קירטש יד ןופ ןסייר וצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה םיקוביד יד

 ,ןגירשעגרעביא טיונ יד ייז ןבָאה תולוק עגידנעיָאװ ערעייז טימ ןוא ,ןעניישרעד
 טימ יבר רעד ןעמוקעגנָא טציא הוקמ רעד ןופ זיא ףיוה ןפיוא םירָאװ

 -עג רעצרַאװש רעד ןופ ןעזעגסױרַא .םיוק םיא טָאה ןעמ .רעטײלגַאב ענייז
 'גירעדינ .טלגנירעגמורַא םיא ןבָאה סָאװ ,םיברוקמ ענייז ןופ .עסַאמ רעטכיד
 ןפרַאװעגפױרַא טָאה ןעמ סָאװ ,ּפולוט ןרעווש ןסיורג ַא טימ ,ןעוועג רע זיא
 למיירטש ןגירָאה-ץרַאװש ןסיורג ןופ רָאנ .ןליקוצ טשינ ךיז לָאז רע ,םיא ףיוא
 סָאװ ,דרָאב ןוא ןעמערב ,תואיּפ ענייז ןופ םַאר עסייוו יד טנײשעגסױרַא טָאה
 ,םינּפ ןיילק ןייז טלגנירעגמורַא ןבָאה

 סָאװ ,ןזָאלב וצ ןעמוקעגנָא טלָאװ דנַאל קנַארק ַא ןופ טניוו-םערוטש ַא יו
 יד ,ענעגָאלשעג יד ןענייז ױזַא --- ,הפגמ ןוא קנערק ןליונק ךיז ןופ טפרַאװ
 ,ןרָאװעג ןזָאלבעצ םיאלוח יד ,עדנילב יד ,סעקילַאק יד ,רעדניק יד טימ רעבייוו
 יד רַאפ ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ייז .געוו םעד ןיבר םעד ןפָאלרַאפ ןוא ןלַאפעצ
 "רַאפ ערעייז ןזיוװַאב ,רעדניק עטציהעצ ערעייז ןביוהעג ,םידיסח יד ןופ סיפ
 ,ןדנואוו רעטרעדנוה עריא טימ טנפעעגפיוא ךיז טָאה טיונ יד .םירבא עטלּפירק
 :ןענורעג קילגמוא זיא ןטייז עלַא ןופ ןוא
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 !זנוא טפלעה ,יבר רעגילייה ---

 רעטכידעג ַא יװ טָאה םלוע רעשידיסח רעגיּפעק-טרעדנוה רעד רָאנ

 ןעמ זַא ױזַא ,טימ רעצרַאװש ןייז ןיא ןיבר םעד ןעמונעגניירַא ךיור-ןקלָאװ

 ןיא ןגָארטעג טרעוו ּפָאק רעסייוו סניבר םעד זַא- ,ליפעג סָאד טַאהעג טָאה

 רעד רַאפ סיוארָאפ .םלוע ןשידיסח ןופ טנעה יד ףיוא ןטלַאהעג ,ןטפול רעד

 -ַאב ןוא רעטמערבַאב-טכידעג ,רעטרָאהַאב רעד ןעגנַאגעג זיא עסַאמ רעצרַאװש

 ןיא .רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר שמש םעד ןופ טלַאטשעג ןיא ךאלמ רעטעדרָאב

 םעד ןטלָאּפשעג טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןקעטש ַא ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה ןייז

 ןרַאפ עװַאל ַא יװ ןסָאגעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוטכינרַאפ ןוא קילגמוא ןופ םי

 -עגסיוא ןוא סקניל ןוא סטכער ןופ םי םעד ןבירטעג טָאה רע .סיפ סניבר

 ןופ טנעוו יד ךרוד ,ץישַאב ןיא ,ןטימ ןיא .רעזיילרעד ןרַאפ געוו ַא טפמעק

 ןרעיוא ענייז וצ ןוא ,רעזיילרעד רעד .,ןעגנַאגעג רע זיא ,םלוע ןשידיסח םעד

 :ןענייו עכעלשטנעמ סָאד טכיירגרעד טנעװ עקיד יד רעביא טָאה

 | !זנוא טפלעה ,יבר רעגילייה ---

 רעד וצ טרעדינעגּפָארַא ןעמערב עסיורג ענייז טָאה דיא רעניילק רעד

 | ; ןײרַא-דרָאב ןייז ןיא ןטלָאשעג ןוא דרע

 סָאװ 1 רימ ףיוא טצעזעגנָא ךיז ריא טָאה סָאװ !דרעפ ,ןסקָא ,תומהב --

 ? רימ ןופ ריא טליוו

 םיא ןעמ טָאה ,ןטלעש סניבר םעד ןרעהרעד טשינ לָאז םלוע רעד ידכ

 לזייה ןייז ןיא ןגָארטעגנײרַא קירוצ רעדניװשעג-סָאװ לסקַא יד ףיוא יװ טעמכ

 | ...לגיר ןפיוא םיא טכַאמרַאפ ןוא
 ןוא ןענַאטשעג שרדמה-תיב ןיא לאיחי זיא ץרַאה טעדנואוורַאפ ַא טימ

 :טגָאלקעג
 ךיוא ןוא ,טשינ ךימ טסרעה וד ןוא ,גָאטיײב ריד וצ ףור ךיא ,טָאג ןיימ,

 ןייד ףיוא טסציז ,רעגילייה ,וד ןוא .ןייא גָאלק ןיימ טשינ טליטש טכַאנ יד

 *! ןדיא יד ןופ ביול טסרעה ןוא ןָארט
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 גײטש רענעדלָאג ַא ןיא

 תבש זיא סע .ןײלַא רענייא יבר רעקצָאק רעד טציז לביטש ןייז ןיא

 זיא שיט ןייז ףיוא ,סױרַא ןעלקניוו יד ןופ ןיוש ןכירק סנטָאש יד .טכַאנרַאפ

 עניילק ףלעווצ יד --- ,טייצלָאמ עגידתודועס-שולש סָאד םיא רַאפ טיײרגעגנָא
 ןייז רע טעװַארּפ ןײלַא .םיא רַאפ טגײלעגקעװַא טָאה שמש רעד סָאװ ,תולח

 -תיב ןסיורג ןופ ,ןטרָאד ןופ .ןענרעל ןייז יו ,ןענעװַאד ןייז יו תודועס-שולש

 םוצ ךיז טביילק םלוע רעד ,םינוגינ עגירעיורט יד ןיוש ךיז ןרעה ,שרדמה
 זיא יבר רעקצָאק רעד ןוא .ייז רַאפ ןעװַארּפ טעװ לדוד 'ר ןוז ןייז סָאװ ,שיט

 ןגידנטָאש םעד ןיא םיא וצ ןעמוק ןעקנַאדעג עגירעיורט .שיט ןייז ייב ןיילַא
 ...טכַאנרַאפ תבש

 רעכלעוו טימ ,רעטכָאט סנפלח-השמ .,וָאשַאמָאט רעמ טשינ זיא קצָאק

 "עג ןמלַא ןַא זיא רע יו םעדכָאנ ,לָאמ ןטייווצ םוצ טַאהעג-הנותח טָאה רע
 ןגָאז טשינ רע ןָאק ריא וצ .בייוו רעװָאשַאמָאט טשרע ןייז טשינ זיא ,ןרָאװ

 -שעוו קעװַא ךיד לעטש. :וװָאשַאמָאט ןיא בייוו טשרע ןייז וצ לָאמַא יו ,רעמ

 ןיא ןעמונעגנײרַא םיא ןבָאה ייז *!ןסע וצ סָאװ טשינ טסָאה וד זַא ,ןשַאוו
 טַאהעג-הנותח טָאה רע רעכלעוו טימ ,לבייוו עגנוי סָאד -- ,טנעה ענרעזייא

 שמש ןייז וליפַא ,םיברוקמ יד ,סמעדייא יד ,לדוד 'ר ןוז ןייז ,רעטלע רעד ףיוא
 ךָאנ ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןרָאי עגנוי יד ןיא ,לָאמַא .רעװָאשַאמָאט שרעה 'ר

 םידיגנ יד ןביירט טנָאקעג רע טָאה ,בייוו ןטשרע םייב ,ווָאשַאמָאט ןיא יבר

 -רעטנוא םידיסח יד ןוא ןזָאל טשינ ןגיוא יד רַאפ סעקישטדַאירדָאּפ יד ,ךיז ןופ
 וצ ךיז ןילַא ,הסנרּפ ףיוא טזומעג ייז ןבָאה ןטעברַא .הדובעלו הרותל ןגָאי
 ןטילעג טשינ טָאה רע .ןעמוקנָא ןפרַאד וצ טשינ םענייק וצ ידכ ,ןרענרעד

 ןצנַאג םעד .םידיסח ענייז ןופ תוזירז טגנַאלרַאפ טָאה ,ךיז םורַא טייקליופ ןייק
 וצ חוכב ידכ ,ןעמענ תונוידּפ ןייק טשינ יבַא ,ןרַאדסיוא טזָאלעג רע טָאה ףיוה
 טזומעג טָאה ץלַא .ןקעווצ ערעכעה רַאפ ןעקנעשוצקעווַא ךיז ןצנַאגניא ןייז
 .ןענעווַאד סָאד ,ןענרעל סָאד --- ,המשל ןייז

 ןסקָאװעגמורַא זיא *ףיוהק ַא -- .תונוידּפ ןיוש ייז ןעמענ טנייה רעבָא

 םיא טָאה ןטעכַאטש ענרעזייא טימ יװ ,רעיומ רעקרַאטש ַא יװ ,םיא םורַא
 רע .ןופרעד ןגירקסיורַא טשינ ךיז ןָאק רע ןוא ,ןבעל עיינ סָאד טלגנירעגמורַא

 ַא ןיא ,לצעג ַא יו ,םיא ייז ןבָאה ,ךיז ןופ ןגָאי ,ךיז ןרעוו טװאורּפעג טָאה
24 
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 לָאז סע זַא ,רעייפ םַאלפ ַא טיה ןעמ יוװ ,םיא ןטיה ייז .טצעזעגנײרַא לביטש
 ןופ ּפָא טשינ םיא ןעמ טזָאל טונימ ןייא ןייק .ןטכינרַאפ ,ןדניצרעטנוא טשינ
 ַא טימ ,הסנרּפ יד ןכַאמ-עילַאק טשינ לָאז רע זַא ,ארומ טָאה ןעמ .ןגיוא יד
 ,ןשטנואוועג ןײילַא ןיוש סע רע טָאה רעטעּפש .,ןּפַאכסױרַא טשינ ךיז טרָאװ
 יו ,םיא םורַא ךיז טוט סע סָאװ ,ןעז טלָאװעג טשינ ,ןסָאלשעגּפָא ןייז טלָאװעג
 ,טייצ ןייז ןיא ךלמה-המלש יוװ ,תודועס טעװַארּפ ןעמ ,םירישע יד טעפנח ןעמ
 טייז ןייא ןופ סָאװ ,טלעוו עסואימ עגידנסיורד יד ןעז טשינ יז ליוו רע ,ןיינ

 ערעייז ןופ עקשטַאט רעד וצ עטדימשעגוצ ,טכענק ,טכענק ןופ יז טײטשַאב
 טימ טּפעלקַאב ןענייז ןגיוא ערעייז סָאװ ,םירעוו ,ןשינעפרעדַאב עכעלגעטיגָאט

 ;ןייש סטאג ןעז טשינ ייז ןענַאק םעדכרוד ןוא ,ןטיונ ערעייז ןופ סרעטָאלב יד
 יד סָאװ ,עטגיטעזעגרעביא ,ענעסערפעגנָא -- טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא
 ,טלעוו ענעי עלעקיטש ַא ןעלטעב ,ןרָאנש ייז ;גיצניוו ייז זיא טלעוװ עצנַאג

 וצ דכ --- ,תודועס-שולש ַא ,הבדנ ַא ךרוד ,ןוידּפ ַא ךרוד ,חוכ סניבר ןטימ
 !ייז םורַא סָאד טצנַאט ןעמ יוװ ןוא .טגיילעגוצ רעד וצ טלעוו ענעי ןבָאה
 -- עכייר יד ,טלעוװ-רעד רַאפ ןערָאנש עמירָא יד :עלַא ייז ןענייז סרערָאנש

 זיא סע ,ןבעל םעד ןיא ןעניפעג טשינ ךיז ליוװ רע ,ןיינ ...טלעוו רענעי רַאפ
 ,"ףוס-ןיא, ןיא רעגניפ יד טימ ןצַארק ,ךיז ןיא ךיז ןעלבידג וצ רעסעב םיא
 ..טרעהעג טשינ טרעוו ,ייז יו ,רע ךיוא .ריט ןייז ןיא ייז יו

 -ַאמָאט ןיא סָאװ ,סָאד רעמ טשינ זיא ,טציז רע ןכלעוו ןיא ,לביטש סָאד
 ןסָאלשעגניײא םיא ןבָאה ייז יו ,יבר רעד ,טקרעמַאב טשינ טָאה רע .ווָאש
 ,טלעטשעגנָא םיא ענעגָאהַאמ קנעש-םירפס ענייש ."גייטש רענעדלָאג; ַא ןיא
 ענרעבליז וליפַא ,םורַא ןלוטש-רעטָאפ עפיט טימ טלעטשַאב ,שיט ןסיורג ַא

 לָאמ רָאּפ ַא ןיוש ייז טָאה רע .טלעטשעגקעװַא םיא שיט ןפיוא סרעטכייל
 רעבָא ,טײלעמירַא יד ןבעגעגקעװַא ןוא ףיוה ןפיוא ןגָארטעגסױרַא ,ןעמונעג
 סניבר ןפיוא קירוצ ייז טגָארט ןוא טײלעמירָא יד ןופ ּפָא ייז טמענ שמש שרעה
 טימ ןעגנַאהַאב ,בוטש ןיא טלעטשעגניײרַא םיא ייז ןבָאה הרות-רפס ַא .שיט
 רעדיילק-הּפוח ענעדייז ערעייז ןופ ןבָאה רעבייוו עמורפ סָאװ ,תכורּפ ןרעייט ַא
 ןסַאּפ רעקצולס עשיליוּפ טימ ,טיינעגסיוא ןפָאטש רענַאיל עשיזיוצנַארּפ ןופ
 ,טמױזעגמורַא

 ענעסירעצ יד טָאטשנָא ,קָארפָאלש םענעשולּפ ןרעווש ַא טגָארט ןײלַא רע
 ,טשינרָאג טקרעמַאב רע ,עקַאט תמא .,ווָאשַאמָאט ןיא לָאמַא סָאװ ,עקוװאוטַאו
 -פָאלש םעד טלעטשרַאפ תופנכ-עברא רעטיירב רעד ,ךיז ףיוא טגָארט רע סָאװ
 טזָאלעג םיא טָאה דיסח רעכייר ַא סָאװ ,סנװױא-לכַאק ענדָאמ עיינ .קָאר
 .םענעגנָא ךָאד ,טקרעמַאבמוא שטָאכ -- םיא טמירַאװ ,ןרעיומנייא לביטש ןיא
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 ,דיסח ןטייווצ ַא ןופ הנתמ ַא ,למיירטש ןלעביוס גידעבעל ,גיצנַאלג רעייט ַא
 ןעמערב יד .םינּפ ןסקַאװרַאפ-דליוו .ןייז ןופ ןקָאל עיורג עקיד יד ףיוא טציז

 לעג זיא סָאװ ,לדרעב סייוו רעטיש ןיילק ןייז ,סנדָאל יװ ,ןגיוא ענייז וצ-ןקעד
 טור (ןקעמש םייב םעד ףיוא ןָא-טיש רע סָאװ ,קַאבַאט םעד ןופ) ןטימניא

 .רעכעל-לברַא עטיירב יד ןיא טגיילרַאפ ןענייז טנעה יד .טסורב ןייז ףיוא

 -לקנוט רעבלַאה רעד ןיא שיט ןטיירגעג תודועס-שולש וצ םעד ייב רע טציז
 טעװַארּפ רע .תבש ןגידנברַאטשּפָא ןופ גנומיטש רעגידססוג רעד ןיא ,טייק
 טיה ןוא ריט טייז רענעי ףיוא טייטש שמש שרעה .,ךיז רַאפ ןיילַא םיא
 ןיבר םעד ןלָאז ייז זַא ,ןסיורד ןופ םידיסח יד ןוא גינייוועניא ןופ ןיבר םעד

 ןופ גנַאגסיױא ןופ ,רשוכה-תעש ןופ טונימ רעטסכעה רעד ןיא .ןרעטש טשינ

 םירָאװ .תודועס-שולש יד ייב רָאג טפָאלש יבר רעד זַא ,ךיז טכַאד ,תבש
 ,טגיילרַאפ ןגיוא ענייז רעביא סנדָאל עטכַאמעגוצ יװ ןענייז ןעמערב ענייז

 רָאה עסייוו יד טגעװַאב סָאװ ,ןעמעטָא ערעווש סָאד !טשינ טפָאלש רע ,ןיינ
 רעטרַאנעגּפָא ןופ ןכייצ ַא רעמ זיא ,טסורב רעד רעביא דרָאב רעד ןופ
 ,טייקדימ-סנבעל ןופ רעדייא ,טייקטרעלקרַאפ רעשיגעלע ןופ ,גנונעפָאה
 ,רעקצָאק רעד ,ךיז טימ ןדירפוצ טשינ זיא רע םירָאװ

 טָאה רע -- .ךיז רע טכַארט -- ? טכיירגרעד רע טָאה סָאװ ,ןעמעלַא ךָאנ

 רעבָא ,טקערטשעגסיוא למיה םוצ טנַאה ַא ,טצַארקעג *ףוס-ןיא, םעד לסיב ַא
 'ר יבר רעד ,טגָאזעג רע טָאה יװ ?ןעגנַאגרעד ןצנַאגניא רע זיא טייוו יוװ
 ,טשינ ןטסורב ןייק טָאה הריקח עצנַאג יד זַא -- "הל ןיא םיידשו, ? םנוב
 ! תוחוכ ןייק ןּפעש וצ ןענַאװנופ טשינ טָאה יז

 יז .תבש ןגידנעייגסיוא םעד ןופ טייקלקנוט רעד ןיא טציא רע טציז
 יװ ,תבש םעד ,הכלמ יד ןייא-ןטלַאה ,שרדמה:תיב ןיא םידיסח ענייז ,ןטרָאד

 טשינ הלדבה ןייק ןליוו ייז .קעװַא טשינ יז ןזָאל ןוא ,לגיופ םענעגנַאפעג ַא -
 ןיגינעק עגידנעיצּפָא יד ןטײלגַאב ןוא ןדניצנָא טשינ טכיל ןייק ןליוו ייז ,ןכַאמ
 יד ךרוד .טפַאשקנעב רעייז טרעה רע .םינוגינ עגירעיורט עגידנעקנעב טימ

 ןביוהעגנָא טָאה רע ךיוא ןוא .שרדמה-תיב ןופ םיא וצ ןײרַא יז טגנירד טנעוו

 טליפ ,יז סָאװ ,דסח תניחבב זיא סָאװ ,תבש הכלמ רעד ךָאנ ךיז ןעקנעברַאפ

 ,ןכָאװרעדניא םעד טימ רעביא םיא טזָאל ןוא םיא ןופ סױרַא ךיז טיצ ,רע
 ייס ,םונהיג ןופ ןרעיוט יד ןענעפע רעדיוװ ךיז ןלעװ דלַאב .ןיד ןזיולב ןטימ
 ןשטנעב טשינ ךָאנ ליו רע ךיוא .דרע רעד ףיוא ָאד ייס ,למיה ןיא ןביוא
 ,ןײלַא רענייא שיט םייב טציז רע .הדועס רעגידתבש רעטצעל רעד רעביא
 ,טרירעגנָא טשינ םיא רַאפ טייטש סָאװ ,טיײצלָאמ ןגידתודועס-שולש ןייז ייב
 .ןײרַא-תבש ןיא ןציז ליוו רע ךיוא
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 טימ טשרעוצ ,זייווגיצנייא ,טכַאז ןרעיילש עלעקנוט יד ןלַאפ לביטש ןיא

 ןליפ ייז ,ןרעיילש ןופ ןגער ַא זיא טציא .רעטכידעג ייז ןלַאפ טציא ,תוקספה
 ענייז ךָאנ טקנעב ןוא רע טציז שינרעטצניפ רעטכידעג רעד ןיא ...ןָא ךיז

 ,ןעוועג גנוי ןיילַא זיא רע ןעוו ,עכסישּפ ןופ טייצ יד ךיז טנָאמרעד רע .םייבר
 -לקנוט רעד ןיא טציא טעז רע .סגירעדינ ַא ,סניילק ַא ,"לדיא עגילייה סָאד;
 ןוא ןטסַאפ ןופ לפוג ןטרַאדעגסיױא ןטימ למינּפ שידניק גילייה ןייז טייק

 ;טגָאזעג לָאמַא םיא טָאה "דיא,; רעד סָאװ ,ךיז טנָאמרעד רע .ןענעװַאד
 ךַאז עדעי ,ןסיוו-ייז -- ,עכסישּפ ןיא םיא וצ טגָאזעג רע טָאה -- ,לדנעמ;

 יו טקנוּפ ,טכע זיא יז יצ ,יז טוואורּפ ןעמ רעכלעוו ךרוד ,עבָארּפ ריא טָאה
 . זיא ,ןדיא ַא סיוא-טוואורּפ ןעמ רעכלעוו טימ ,עבָארּפ יד .רעבליז ןוא דלָאג
 ףיוא ,ןדיא וצ עביל טגָאמרַאפ דיא ַא ליפיוו ,ליפיוזַא ףיוא לייוו ,לארשי-תבהא

 יבר ןייז סָאװ ,עבָארּפ יד ןטלַאהעגסיױא רע טָאה -- *...דיא ַא רע זיא ליפיוזַא
 | ? טלעטשעג םיא טָאה

 טנָאמרעד לוח ןוא תבש ןשיוצ לגנַארעג ןשיגַארט םעד ןיא ךיז טָאה רע
 טײרַאב ןגעוו סנדיא ַא ןופ זיא רע יוװ ,םנוב 'ר ןיבר םעד ,ןיבר ןוא רבח ןייז ןָא
 טָאה רעכלעוו ,רעקרואוו לקחצי 'ר ,רבח ןייז .ןָאט וצ הריבע ןַא וליפַא ןעוועג

 ןייז .םייובש-ןוידּפ ןופ הוצמ יד ,קַאז ןסיורג םעד ךיז ףיוא ןגיױצעגפיורַא
 -רעד ןוא ענעטילעג עלַא רַאפ גנוצישַאב ַא ןוא ורּפָא ןַא ןעוועג זיא זיוה
 עשידיא ןופ סמערוטש עלַא ןעגנַאגעגכרוד ןענייז ץרַאה ןייז ךרוד .ענעגָאלש
 טָאה סָאװ ,רעקצָאק רעד ,רע ןוא .ןרערט עלַא -- ןגיוא ענייז ךרוד ,ןצכערק
 ..? ןָאטעג רע

 -לגייב ןייק טשינ ןיב ךיא, :רעטנוא טשינ ךיז טיג רעקצָאק רעד רעבָא
 *!ןלייטרַאפ וצ לגייב טימ שיוק ןייק ןבעגעג טשינ רימ טָאה טָאג ,רעקעב

 ךימ טסָאה וד סָאװ ,טוג זיא סע) *"ךקוח דמלא ןעמל יתינע יכ יל בוט,
 טשינ זיא שטנעמ רעד .(ץעזעג ןייד ןענרעל ןענָאק לָאז ךיא ידכ ,טגינייּפעג
 זיא שטנעמ רעד .ןסערפוצנָא ךיז תווצמ טימ ידכ ,טלעוו רעד ףיוא ןריובעג
 ןשינעפיט עשלמיה יד ןיא ידכ ,ןייז וצ רעבגע ןַא ידכ ,טלעוו רעד ףיוא ןריובעג
 ..ךיז ןרעיובוצנייא

 ,בוטש רעד ןיא טשרעה סָאװ ,טייקלקנוט רעגיטכַאנרַאפ רעד ןיא ,טציא

 טזיײוַאב סָאוװ ,גנואעז יד לָאמַא ךָאנ רע טעז ,ןעמערב ערעווש ענייז רעטנוא
 ןייז ןופ טָאטלוזער ַא -- ,טייצ רעטצעל רעד ןיא טפָא ױזַא םיא ֹוצ ךיז
 -דיא. ןכָאנ סרעדנוזַאב ,םייבר ענייז ךָאנ טקנעברַאפ ךיז טָאה רע .עיצַאנגיזער
 "רעד ןעוועג-אנקמ ןבעל עצנַאג סָאד ליטשרעדניא טָאה רע ןעמעוו ,"שודקה
 טשינ לָאמנייק טָאה רע סָאװ ,הגרדמ רעד וצ ןעגנַאגרעד זיא רענעי לייוו ,רַאפ
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 רעד ףיוא ,טציא .לארשייתבהא וצ -- טצַאשעגּפָא גונעג טשינ ןוא ןעזרעד

 רע ןוא .ןבָאה וצ ביל ןשטנעמ םעד טסייה סע סָאװ ,רע טייטשרַאפ ,רעטלע
 ,אנקמ ,רבח ןייז ,םיא זיא

 סָאד .ָא .ןירַא ןעלמיה יד ןיא ףיוא ךיז רע טביוה עיזַאטנַאפ ןייז ןיא

 -נָאק רע ןעוו ,ליוו רע ןעװ ,לָאמ ןדעי !יבר רעקצָאק רעד .,ךָאנ רע ןָאק
 "יוא יד םיא רַאפ ךיז ןענעפע ,ןוימדה:חוכ ןייז טגנערטשעגנָא טרירטנעצ

 טייג רע .רעכעה ןוא רעכעה ,למיה וצ למיה ןופ טזײרּפש רע .,ןכייה עטשרעב
 ןדעי סייו רע .ךיז ןעניפעג םיקידצ יד ואוו ,ןרעדנַא םוצ לכיה ןייא ןופ

 -השמ -- טרָאד ,וניבָא-בקעי -- ָאד .לכיה םעד רעביא הנוממ זיא סָאװ ,קידצ

 וצ עכלעוו טימ ,תומש יד ןעק רע .תובָא יד ןופ רערעדנַא ןַא --- ָאד ,וניבר
 ,ןביוא ךָאנ סייוו ןעמ ,ָאי .לכיה ןופ ןריט יד ןטיה סָאװ ,םיכאלמ יד ןרעװשַאב
 ! ןיירַא םיא טזָאל ןעמ ןוא ,יבר רעקצָאק רעד רעכלעזַא זיא סע רעוו

 יד ןוא ,םילכיה יד ןעײטשַאב רענייטש ערעייט ןוא דלָאג רעטיול ןופ

 ,הניכשה ויזמ הנהנ ענייז ןוא ןלוטש ערעייז ןיא טצעזעגסיוא ןענייז םיקידצ

 ,ליפ ,םיקידצ רעטיול -- ,טייקכעלטעג רעד ןופ קילבנָא םעד ןופ האנה ןבָאה

 .טשינ ןעק רע סָאװ ,ליפ ןוא ,ןעק רע סָאװ
 ןייז טכוז רע .םיא ןריסערעטניא םיקידצ יד טשינ ,םילכיה יד טשינ רָאנ

 -- !"*שודקה-דיאג רעד ךייא ןשיווצ ָאטשינ זיאק ."שודקה-דיא, םעד ,ןיבר

 *.ָאטשינ זיא רע ,ןיינ -- .רע טגערפ

 רעשלמיה ,רעגיטכיל ַא ןיא יבר רעקצָאק רעד ךיז טניפעג לָאמַאטימ
 ןטימניא .היחמ ַא -- עקנָאל ענירג ַא !םורַא ךיז טקוק רע .טייקכעלדנעמוא

 סייו טלַא ןַא טייטש ךייט םעד ייב .ךייט רעיולב רערָאלק ַא עקנָאל רעד
 .ןײרַא רעסַאװ ןיא טקוק ןוא ,ןקעטש ַא ףיוא טנעלעגנָא ,ןגיובעגנייא לדיא

 :םיא וצ רע טפור ,"שודקה-דיא? םעד ,ןיבר ןייז ,טנעקרעד םיא טָאה רע
 -רַאפ ױזַא ךיז טסָאה וד ןכלעוו ייב ,ןסיוו ןופ לַאװק רעד סָאד זיא ,יבר,

 ךאלמ רעגידרעייפ ַא רעבָא ,םיא וצ ןזײרּפשוצ ןיוש ליוו רע ןוא 1 טכַארט
 לַאװק רעד זיא סָאדג :געװ םעד םיא טלעטשרַאפ ,םיא רַאפ סיוא טסקַאװ
 עביל ןופ לַאװק רעד לייוו ,ןייגרעד טשינ וטסנָאק םיא ןצ ןוא ,עביל ןופ
 *..! טגָאמרַאפ טשינ לָאמנייק וטסָאה סָאד ןוא ,ןרערט רעטיול ןופ טײטשַאב

 "תודועס-שולש ןעמַאזנייא םעד ייב ָאד ,רעטלע רעד ףיוא ,טציא טשרע
 "ןיא, ןופ םי רעד יװ רעפיט ליפ זַא ,יבר רעקצָאק רעד ,רע טליפרעד ,שיט
 רעד טימ ,ףליה ריא טימ רָאנ םירָאװ .רערט רעד ןופ ןּפָארט רעד זיא *ףוס
 טָאה רע ןכלעוו טימ ,למיה ןיא םודא ןופ רש םעד ןייטשייב רע ןָאק ,רערט
 עשידיא יד ,יז ,ןטלַאה-וצ-המחלמ ןבילקעגסיוא געט עטלַא ענייז ףיוא ךיז
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 ,לגנַארעג ןכעלקילגמוא םעד ןיא דרעװש עפרַאש עגיצנייא יד זיא ,רערט
 ןוא ןיבר רעקצָאק םעד ןשיווװצ טלעוו רעד ןופ ןליוהרַאפ ןָא טציא טייג סָאװ
 ..ןטשרע םעד יַאלָאקינ רַאצ ןשיסור ןעמַאזיורג םעד

 רַאצ .,גיצרעפ-ןוא-ייוצ טרעדנוהנצכַא רָאי סָאד ןעמוקעגנָא זיא סע

 ןעוועג לָאמסנעד זיב זיא סָאװ ,ץעזעג-רעטילימ סד טײרּפשרַאפ טָאה יַאלָאקינ
 -ןייא ידכ ,ןדיא עשיליופ יד ףיוא ךיוא ,ןדיא עשיסור יד רַאפ רָאנ גיטליג

 רעקסוװעיַאלָאקינ רעגנערטש רעד וצ ןדיא עשיליוּפ עדמערפ יד ןעניואוועגוצ:
 ךעלגניא עגירעי-ףלעװצ ,ןעצ טּפַאכעג ןעמ טָאה ;ןילּפיצסיד רעשיטַאדלָאס

 עשיטַאדלָאס ןיא ייז טקעטשעגניײרַא ,סױרַא-דדח ןופ ,ןצריש סרעטומ יד ןופ

 עשרעייז ןופ ייז ןסײרוצּפָא ידכ ןוא ןעמונעג סעמרַאזַאק ןיא ןוא רעדיילק
 ייז רעכלשוו ןיא ,הביבס רעד ןופ ןוא ןטייהניואוועג עזעיגילער עגנערטש

 -ןײרַא ,טקישרַאפ תונידמ עטייוו ןיא ייז ןעמ טָאה ,ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענייז
 -ּפָא ןטסנעלק םעד רַאפ סָאװ ,ןעמייה-ןילּפיצסיד עשיטַאדלָאס ןיא ייז ןבעגעג

 יז ,טעװעטַאקעג גידתוירזכא טרָאד ייז ןעמ טָאה סעיצַאלוגער יד ןופ ןכייוו
 ,ןצעזעג ןוא םיגהנמ עזעיגילער ערעייז ןכערבעצ וצ ןעוועג ןעגנואווצעג ןענייז
 וצ ןוא ןטלַאה וצ טשינ תבש םעד ,ןסע וצ תופרט טיינעג ייז טָאה ןעמ

 טסורב סרעטומ רעד ןופ ךלימ רעד טימ רעדניק יד ןענייז סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא
 זַא :גנואיצרעד רעזעיגילער רעגנערטש רעייז ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא

 וצ תודיבע יד רעדייא ןטיוט ןזָאל רעביל לָאמ טנזיױט ךיז ףרַאד ןעמ
 טשינ זיא סע .ןבילקעגסיוא רעביל טיוט םעד תמאב ןבָאה ייז ןוא .ןייגַאב
 ףיוא ןעמונעג ןבָאה רעדניק יד סָאװ ,םייוניע עכעלקערש יד ןביײרשַאב וצ
 ןלָאז ייז זַא ,דײשּפָא םייב טָאבעג סרעטומ רעייז טריפעגסיוא ןבָאה ייז .,ךיז

 -ניק עגילייצמוא ןענייז סע .ןטערטּפָא טשינ הנומא רעייז ןופ ןוא ןברַאטש
 ,ןלַאפעג תונברק עשרעד

 ןעמ .רעזייה עשידיא ןופ ןביוהעגפיוא ךיז גָאלק ַא ןוא רעמָאי ַא טָאה
 ןטסרעמ םוצ .ןפורעגסיוא םיתינעת טָאה ןעמ ,טליפעגנָא םישרדמ-יתב טָאה

 למיה ןיא הריזג יד חוכ טימ ןלָאז ייז זַא ,ןפָאלעג ןדיא עטוג וצ רעבָא ןעמ זיא

 ,ןלעטשּפָא

 לארשי ןופ ןגיוא יד סָאװ ,רודה-לודג רעד ןעוועג זיא יבר רעקצָאק רעד

 ןגעוו רעמ טלדנַאהעג טשינ ךָאד ךיז טָאה ָאד .םיא וצ טדנעוװעג ןעוועג ןענייז

 "נופ רעד ,םיוב סלארשי ןופ לצרָאװ רעד ןרָאװעג טרירעגנָא זיא ָאד ,דיחי
 טָאה יבר רעקצָאק רעד ןוא ,םיא ףיוא ךיז טלַאה ןינב רעד סָאװ ,טנעמַאד
 ןגעג המחלמ ַא וצ גנורעדָאפסױרַא ןַא יו טירש סרַאצ םעד טכַארטַאב עקַאט
 םוצ ,דבעושמ ךלמ ןייא וצ ,שדוק-םע ןַא ןענייז ןדיא ,לארשי ןופ טָאג םעד
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 רעד סָאװ ,קלָאפ סָאד ,טָאג ןופ רענלעז יד ןענייז ייז .ןיילַא םלוע-לשיונובר
 וצ ןרעוו טגילייהעג לָאז סע זַא ,ןבילקעגסיוא ךיז טָאה ןײלַא רעטשרעביוא

 טסורב סרעטומ רעד ןופ ,רעדניק עשידיא ןרעהעג ןיילַא רָאנ םיא וצ .םיא
 הדובע ןייא רַאפ ןענייז ייז .ןענרעל וצ ןבָאה ייז ואוו ,םירדח יד ןיא קעװַא

 רעדמערפ ַא טמוק ָאד ןוא !טָאג ןשידיא ןופ הדובע רעד רַאפ :טמיטשַאב
 זַא ,לארשי טיונ ןוא ,הנידמ עשיליוּפ יד טגיטכעמַאב ךיז טָאה סָאװ ,רעסייק
 ןָאק סָאד ,ןיינ !ןָאטייהרעניילק ןופ ןבעל עצנַאג סָאד ןעניד םיא ןלָאז יז

 ! ןייז טשינ
 ןופ געו רענעי טשינ זיא רעסייק ַא טימ ןריפ וצ המחלמ געוו ןייז

 -ןליימ-ןביז ךרוד טכַאנייב געלפ רעכלעוו ,סהרש בייל 'ר ןיבר ןכעלרעדנואוו

 -לסילש ןכרוד ךיז ןכײלשניײרַא ,ןיוו ןייק ןייג ךרדה-תציפק ךרוד ,טירט עגיד
 "ױזַא ןעלבמיצניירַא טוג טור ַא טימ םיא ןוא םירדח ספעזָאי גינעק ןיא ךָאל

 -לטבמ טעוװ רע זַא ,טגָאזעגוצ טשינ טָאה ,גינעק רעד ,רע זיב ןסרוד םיא גנַאל
 ןדיא רענַאיצילַאג יד ףיוא ןבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,תוריזג יד ןכַאמ

 טשינ טלַאה יבר רעקצָאק רעד .ןיבר רעקצָאק ןרַאפ געוו רעד טשינ זיא סָאד

 רעד ףיוא םירָאסיײק ןייק טימ תומחלמ ןייק טשינ טריפ רע ,םיתפומ זייק ןופ
 זיא רעסייק רעד טשינ םירָאװ .למיה ןיא ןביוא רָאנ ,טלעוו-רעד ףיוא ,דרע
 רעדעי יו םדוירשב ַאזַא ,טגָאזעג -סנייטשמ ,זיא רע .,רעגידלוש רעד ָאד

 ,טרַאד טָאה רע סָאװ ,שרוש רעד ,למיה ןיא ןרעטש ןייז רָאָנ .שטנעמ רעדנַא
 ןביוא רש ןייז -- ,הרובג ןוא חוכ ןייז טּפעש רע ןענַאװ ןופ ,לַאװק רעד

 ,םודא ןופ רש רעד זיא יַאלָאקינ רַאצ ןופ רש רעד .ןפמעקַאב ןעמ ףרַאדַאב
 ךיז טָאה רע ןוא ,תועשר ןופ רוקמ רעד ,ןדיא ןופ טנייפ-יצרַא רעד ,קלמע

 -סױרַא .ןעגנערבוצרעטנורַא םודא ןופ רש םעד רָאנ שרעדנַא טשינ ןטסָאמרַאפ
 טעוװ רש ןייז ןעוו .ךיז טציטש רַאצ רעד רעכלעוו ףיוא ,ןעלצרָאוװ יד ןסיירוצ

 .דרע רעד ףיוא ןלַאפ רַאצ רעד אליממ טעװ ,למיה ןיא ןלַאפ

 ,לטנַאמ ןשרענלעז ןקסוװעיַאלָאקינ ַא ןעגנערב ןסייהעג ךיז טָאה יבר רעד
 -פיוא טָאה רע .רעדניק עשידיא יד טקעטשעגניײרַא טָאה ןעמ ןכלעוו ןיא
 ןזיװַאב ,ּפָאק םעד טקעטשעגניײרַא ,לביטש ןייז ןיא שדוק-ןורָא םעד טנפעעג
 טָאה סָאװ ,יירשעג ַא טימ ןוא ,תורות-רפס יד רַאפ לטנַאמ ןשרענלעז םעד

 רַאפ ןבָאה רעדניק יד ןעוו ,וניבָא-בקעי ייב יו ,רע טָאה ,ןסירעג רעצרעה

 לדמעה סָאד סָאד זיא ,ןעקרעד; :ןפורעגסיוא ,טכַארבעג דמעה ספסוי םיא
 ,ןיבר רעקצָאק םעד ,ןפלָאהעג טשינרָאג רעבָא םיא טָאה סע 77 ןוז ןייד ןופ
 המחלמ יד ןריפ טנַאקעג טָאה רע עכלעוו טימ ,ןייז-ילכ עגיצנייא יד לייוו

 רעגיצנייא רעד זיא יז .רערט עשידיא יד זיא ,םודא ןופ רש ןגעג למיה ןיא
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 םיא רַאפ זיא רערט יד ןוא .םימחר ןופ רעיוט םעד ףיוא-טנפע סָאװ ,לסילש

 -.ןעוועג ןסָאלשרַאפ
 רע .טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא טשינ ךיז טזָאל רעקצָאק רעד רעבָא

 ,םונהיג ןיא ןקישרַאפ ךימ ןעמ טעוװא .םייבר טָאה רע ,ונרומ ַא למיה ןיא זיא
 זַאא -- .טגָאזעג רע טָאה -- *רימ טימ ןעמענטימ םייבר עניימ ךיא לעוװ

 טייטש --- *! םיא טימ ןיבר ןייז ןעמ טביירטרַאפ ,דימלת םעד טביירטרַאפ ןעמ
 ךיז רַאפ .הלילח ,ךיז רַאפ ןטעב ָאד טשינ טמוק רעקצָאק רעד ןוא .ןבירשעג

 רעד ףיוא רעלטעב ַא ןייז וצ, .טלָאװעג טשינרָאג לָאמנייק רע טָאה ןיײלַא
 טמוק ערעדנַא רַאפ טשינ ךיוא *,למיה ןיא הררש ַא ייז ןענָאק וצ ידכ ,דרע

 ,הרות רעד ןופ חוכ ןטימ טרעדָאפ רע !ןטעב טשינ ללכ טמוק רע .ןטעב רע
 םעד ךיז ףיוא ןגָארט ייז ,שדוק-םע ןַא ןענייז ןדיא !קוח סוניבר-השמ ןופ

 טשינ ןעמ ןָאק ,סָאבעלַאב ןייא וצ דבועשמ זיא ןעמ זַא .םימש-תוכלמ-לוע

 -עג טָאה רע .*םמא-םחרמ; טָאג וצ דבועשמ ןענייז ןדיא ,ןטייווצ ַא ןעניד

 ןעמ טָאה ןוא ,םייקמ זיא ןיילַא טָאג סָאװ ,הרות רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טרעדָאפ

 רע טָאה ןוא ,םייבר ענייז טרעדָאפעגפיוא רע טָאה ,טרעפטנעעגּפָא טשינ םיא
 ןוא ןרערט ןופ לַאװק םייב ןעייטש ייז לייוו ,ןגירקוצ ייז וצ טנָאקעג טשינ ךיז

 ,לביטש ןיא ךיז וצ טרעדָאפעגּפָארַא ייז רע טָאה ,טשינ רע

 טּפשמ ַא ,ָאי .טָאג טימ ןבָאה טּפשמ ַא םייבר ענייז טימ ןעמַאזוצ ליוו רע
 -טנע רע סָאװרַאפ !רע טגנַאלרַאפ ןילַא טָאג ןגעג קדצ-טּפשמ ַא .רע ליוו
 קעװַא טּפַאכ םודא ןופ רש רעד .טנעה עדמערפ ןיא ןדיא ענייז רעביא-טרעפ

 רַאפ ןָאט ןלָאז ייז זַא ,ייז טיונ ןוא תורמג יד ןופ רעדניק עשידיא עניילק

 טָאג ןשידיא ןופ ,ןייז-תבש-ללחמ ,ןסע תופרט ןלָאז ייז זַא ,הדובע יד םיא
 ןבָאה ןוא םילכיה יד ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז ןבָאה טרָאד ייז ןוא ! ןגָאזּפָא ךיז

 ךעלעקעטש יד טימ טרָאד ךיז ןעייטש ייז .ןפרָאװעגוצ לקעּפ עצנַאג סָאד רימ
 -הנהנ טייצ ַא טציא זיא יצ .ןרערט עשידיא ןופ ךייט ןיא ךיז ןעלגיּפש ןוא

 ךיז טגָאז ריא ןוא ,םי ןיא ךיז ןעקנירט קרעװ עניימ ? הניכשה ויזמ ןייז-וצ
 ,.? הריש

 ןיא ןפורעגסיוא רע טָאה -- !םייבר עניימ ,ףיוא ךייא רעדָאפ ךיא ---

 ,ךיד ןוא םנוב 'ר ןיבר םעד ,"שודקה-דיא; םעד -- ,ןירַא טייקלקנוט רעד
 ָאד טמוק ןוא ןדעדױג ןיא ןלוטש ענעדלָאג ערעייא רעביא-טזָאל !לקחצי 'ר
 טָאג סָאװ ,קלָאפ ןופ רעדניק יד וצ טוט ןעמ סָאװ ,טעז ןוא רימ וצ ּפָארַא
 .! הלחנ ןייז רַאפ ןבילקעגסיוא ךיז טָאה

 סָאד ןעמונעגנייא ןיוש ןבָאה סָאװ ,סנטָאש-טכַאנ ענעלַאפעגנָא יד ןופ ןוא
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 -סיױרַא ןעזעג ייז טָאה רע .םינקז עסייוו יירד סױרַא ךיז ןדיינש ,לביטש עצנַאג

 עניילק סָאד --- ,םידגב עסייוו ערעייז ןיא טנעוו עגידנטָאש יד ןופ ןעמיווש
 יבר םעניילק םעד ןוא םנוב 'ר יבר ןכיוה םעד ,"שודקה-דיא; םעד ,לדיא

 .םייבר ענייז ןייז-םינּפ-לָבקמ לוטש ןופ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רע .לקחצי 'ר
 ןלוטש לָאז רע זַא ,שמש שרעה ןפורוצניירַא טַאהעג העדב וליפַא טָאה רע

 ןיילַא ךיז ןבָאה םינקז עסייוו יירד יד רָאנ .םיחרוא ענייז רַאפ שיט םוצ ןקורוצ
 זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה סע ןוא ,שיט ןייז םורַא גידנבעווש ,טצעזעגקעװַא

 :ןעמיטש ערעייז ןרעה וצ טמענרַאפ רע

 ! ךייא וצ תודועס-שולש וצ ןעמוקעג ןענייז רימ ,יבר רעקצָאק --

 : ןטינשעגּפָא ףרַאש טָאה יבר רעקצָאק רעד רָאנ

 ןעװַארּפ רימ ןלעװ תולכיה יד ןיא !קסע ןַא ךיוא ? תודועס-שולש --
 ןופ רש ןגעוו ןדער ןפרַאד רימ ,הלדבה יד ןָא-דניצ ,שרעה ! תודועס-שולש
 ,ריט רעד וצ ןפורעג רע טָאה -- ..! םודא

 .ןעוועג טשינ ןיוש ייז ענייז ,הלדבה רעד טימ ןעמוקעג זיא שרעה ןעוו רָאנ
 ..תבש ןטימ ןעמַאזוצ ןדנואוושרַאפ ןענייז יז

 רעד .תודועס-שולש ,לדוד 'ר ,ןוז ןייז טעװַארּפ שרדמה:תיב ןסיורג ןיא
 זיא הרות יד .הרות טגָאז ,רעװעשרַאוװ ריאמ-עשטיא 'ר ,"ם"ירה-ישודיח;

 הדע עצנַאג יד .ןעמ טגניז רַאפרעד .ןייטשרַאפ וצ רעווש ,ךעלטשּפ רעטיול

 ןטכָאלפעגנייא ,ןסקָאװעגפיונוצ ,טרעווילגרַאפ עסַאמ רעצרַאװש ןייא ןיא זיא

 ןשימטיר ןייא ןיא ךיז טגעװַאב עסַאמ עצנַאג יד ןוא .,ןיירַא רעבייל יד ןיא
 קטלפ ןסייוו םעד ןופ ךיז טרעה סָאװ ,גנַאזעג ןופ ָאּפמעט םעד טיול ,םעטָא
 שיט ןטקעדעג ןופ קעלפ רעגידרעמיש רעסייוו רעד טָא .שיט ןופ --- ןטימניא
 ,שינרעטצניפ ןופ םי ַא ןיא ךיז טקנירט סָאװ ,תבש ןופ טשער עגיצנייא יד זיא
 יד טימ טפמעק ןעמ .ןבעגפיוא טשינ ןעמ ליוו *תבש טקנוּפ, ןטצעל םעד

 ,גנַאזעג ןטקנעברַאפ םעד ךרוד ,םינלזג יװ ןלַאפַאב סָאװ ,סנטָאש עצרַאװש
 ,גנוגעווַאב רעשימטיר רעד ךרוד

 ,ריט רעד וצ טדנעוװעג זיא עסַאמ רעצרַאװש רעד ןופ רעבָא םינּפ סָאד
 עסיורג יד ןעמוק ןָאק ,ריט רעד ךרוד ,טרָאד .בוטש סניבר םוצ טריפ סָאװ
 -טלעטש יבר רעד סָאװ ,טייקכעלטעג רעד ןופ ןיײשּפָא רעגילייה רעד ,דיירפ
 יד) "אלכיה ינב, יד .(םרָאפ-רוטַאינימ ןיא) "ןיּפנַא ריעזב, ךיז טימ רָאפ
 ,"טכיל םעניילק, ןופ ןייש יד ןעז וצ ןעקנעב (ןָאיליװַאּפ ןשלמיה ןופ רעדניק
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 וצ טריפ סָאװ ,ריט רענעסָאלשרַאפ רעד וצ ץנַאט ןשימטיר ןיא ךיז ןגיוו

 .בוטש סניבר םוצ --- ,*טייקגילייה רעטלַאא

 ןייד וצ טכענק ןייד וצ-יצ ,תונמחר ןופ רעטָאפ ,המשנ ןיימ ןופ טניירפ,
 רַאפ ךיז ןקֹוב וצ ,דניא עגנוי ַא יו ױזַא ,טכענק ןייד ,ןלייא רע לָאז .ןליוו
 טייקסיז רעדעי ןופ טּפַאשטניירפ ןייד ןייז םיא לָאז רעסיז .טייקנייש ןייד

 "..םעט ןדעי ןופ ןוא

 ךיז טעװ יבר רעד זַא ,גנונעפָאה יד ןבעגעגפיוא טשינ ךָאנ ןבָאה ייז
 ןעניישרעד טעוװ רע ןוא ,ןענעפעפיוא ריט יד ךיז טעװ לָאמַאטימ .,ןזיײװַאב
 טציא ייז ןטרַאװ ױזַא ,חישמ ןסיורג םעד ךָאנ טפַאשקנעב רעד ןיא יװ ױזַא

 -רעביא טרעוו ןעקנעב סָאד ,ןטרַאװ סָאד .ןיבר ןפיוא ,חישמ םעניילק ןפיוא
 ןיא ןייגסיוא זומ ןבעל ןופ טונימ עדעי :זַאטסקע ןרעכעה ַא ןיא ןגָארטעג

 "רעד ןופ ןרעק םעד ךיז ןיא טלַאה טפַאשקנעב יד .ןטרַאװ ןטקוצרַאפ ןסיז

 סָאד .ירּפ רעד ןופ ןעמיוז רעד ,םולב רעד ןופ ּפסָאנק רעד זיא סע ,גנוליפ
 םעד ךרוד ןוא ,ריא ןָא טּפינקעגנָא ,גנוליפרעד ןופ בייהנָא רעד זיא ןטרַאװ

 רעגידנטָאש רעד ךיז טגיוו ...גנוליפרעד רעד טימ סנייא ןעמ טרעוו ןטרַאװ

 :גידנטעב ןוא גידנגייטש ,גנַאזעג ןשימטיר ןיא ,גיוועג ןסיז ןיא רעּפרעק

 עביל ןופ קנַארק זיא המשנ ןיימ ,טלעוו רעד ןופ ןייש ,טלַאטשעג ןייש;

 ןייד ריא טסעװ וד סָאװ ,םעד טימ רָאנ יז לייה ,טָאג ,ךיד טעב ךיא .,ריד וצ

 עגיבייא .ןלייה ךיז ןוא ןקרַאטש ךיז יז טעוו לָאמסנעד ,ןזייװַאב ןײשּפָא םענייש

 *44!ןייז ריד טימ טעװ דיירפ

 ,טימ ךיז טגיוו ןוא ךיז טלקָאש ,עסַאמ רעד ןיא ןטָאנקעגנעמַאזוצ ,לאיחי

 םעד ןיא זיא םי רעצנַאג רעד רעבָא ,םי ןיא ןּפָארט ַא יו ךיז טליפ רע
 ,טפַאשקנעב רעד ןופ לייט ַא זיא רע .טניוװ םעד ןיא ךיוה ַא ,ןּפָארט ןגיצנייא
 עכיוה ַא סע זיא יאדוװַא .קצָאק ןינע םעד ,טציא סע רע טייטשרַאפ יאדווַא

 סָאד ,ןייש ןגילייה םעד ךָאנ טשרָאד רעד ,ןליוו רעסיורג רעד -- הגרדמ

 -סנייטשמ ,סָאװ םירָאװ ,"ןבָאה; עלעסיב םעד טימ ןענעגונַאב ךיז ןזָאל-טשינ
 ןיא רָאג רע ןָאק ליפיוו ?ןבָאה וצ ןצנַאגניא חוכב שטנעמ רעד זיא ,טגָאזעג

 ןוא סיורג יו .ןלעו ןוא ןטסולג סָאד זיא *ןבָאה, ןופ רעמ ? ןייז-ללוכ ךיז

 ..! קנורט רעד זיא ןיילק ןוא םירָא יו ןוא ,טשרָאד רעד זיא ךעלדנעמוא

 ןָא ייז טימ ךיז טרעמַאלק ,ןגייטש ןגיבייא םעד ןיא ייז טימ ךיז טגיוו רע

 טרעוו ,סױרַא סנטָאש:-טכַאנ יד ןופ ךָאנ טרעמיש סָאו ,תבש ןופ ןייש ןטצעל
 ,רעטבילעג ןיימ ,ןיישרעד ,ָאש :טּפַאשקנעב ןופ םעטָא ןטצעל ןיא טדנעלרַאפ
 *..םולש ןופ הכוס ןייד רימ רעביא סיוא-טיירּפש
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 ןדיא עטסָארּפ יד ןשיויצ ...ואוו-שרעדנַא רָאג רע זיא ץרַאה ןיא רעבָא

 -רַאפ-תבש יד ןיא ןבָאה לסיב ןטימ ךיז ןעיירפ עכלעוו ,"םיליהת-הרבחפ ןופ

 ,ָאד זיא סָאװ סָאד ."תולעמה - ריש, רעייז ּפָא ךיז ןעגניז ןוא ןטכַאנ

 ןבָאה סָאװ .יד רַאפ -- ,ךיז רע טכַארט -- ,עסיורג יד רַאפ טוג זיא

 ןכיזוצסיוא ,ןטײקמַאזנייא עטיירב יד ןיא ןזָאלוצסױרַא ךיז ארומ ןייק טשינ

 ןבָאה סע סָאוו ,ןגָאז-םיליהת ןופ געוו רעד טוג גונעג זיא םיא רַאפ .ןגעוו עיינ

 ...ןדיא-ספרָאד עטסָארּפ יד םיא רַאפ ןטָארטעגסיױא



 |0 לטיּפַאק

 לרוג רעד

 עכעלקערש ַא ןָאטעגּפָא לאיחי טָאה ,טכַאנרַאפ ַא ןיא ,םורַא געט רָאּפ ַא ןיא
 ַא ןיא ,ןעזעג טלמונַא טָאה רע .םידיסח יד טרעדורעגפיוא טָאה סָאװ ,ךַאז
 -מוא ןוא עקנַארק ןשיװצ ןענעװַאד וצ טוג זיא סע זַא ,ןבירשעג טייטש רפס
 ".ץרַאה םענעכָארבעצ םוצ טנעָאנ זיא טָאג, :טייטש'ס יו ױזַא .עכעלקילג

 ,עקנַארק יד ףיוא ךיז ןטלַאה סע ואוו ,רעמַאק רעד ןיא ןעגנַאגעגנײרַא רע זיא
 .ןענעווַאד-החנמ לקניוו ַא ןיא ליטש רעייז ריט רעד ייב ךיז טלעטשעגקעווַא ןוא

 גירעביא טשינ לָאמנייק זיא רעמַאק רעד ןיא .טקרעמַאב טשינ םיא ןבָאה ייז
 שטכידעג ַא טשרעהעג טָאה ,טכַאנרַאפ בײהנָא ,טציא ןוא ,ןעוועג גיטכיל
 ,טייקלקנוט

 -ןיירָא טײקיטרַאנגייא יד ךיז טפַאשעגנייא טַאהעג לָאמסנעד ןיוש טָאה רע
 טָאה רע סָאװ, םעדכרוד ,דנַאטשוצ *ןלַארטיײינ, ַא ןיא ןליפעג ענייז ןעגנערבוצ

 ןָא ןענַאטשעג ליטש גנַאל ױזַא זיא רע .ךיז ןופ ןָאטעגסיױא ןצנַאגניא ךיז
 ןעוו .ןריולרַאפ ךיז טָאה ןיילַא רע זיב ,קנַאדעג ןדעי ןָא ,גנוגעוװַאב רעדעי

 טנַאקעג ךיז רע טָאה ,דנַאטשוצ *ןלַארטיײנ; םעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה רע

 -נײרַא םיא טָאה עיזַאטנַאפ ןייז רעכלעוו ןיא ,עיצַאוטיס רעדעי ןיא ןבעלנייא
 טָאה ,טעבעג ןיא ךיז ןפיטרַאפ םייב ,עכעלקילגמוא יד ןשיוװצ ,טציא .ןבירטעג
 בייל ןגייא ןייז זַא ,עקנַארק יד ןופ רענייא זיא רע זַא ,טכַאדעגסיוא םיא ךיז
 ידכ ,רַאפרעד גידעבעל ךָאנ זיא שיילפ ןייז זַא ,סרעטָאלב טימ טקעדַאב זיא
 רע ידכ ,תויח ליפוזַא ףיוא ךיז ןיא רָאנ טגָאמרַאפ רע .ןליופ ןענָאק לָאז סע
 -עג טציא זיא רע .ןענייּפ ןוא ןגָאטיײװ יד ,ךעטשילדָאנ יװ ,ןליפ ןענָאק לָאז
 .סנייטשמ ,רע זיא סָאװ :םערָאװ רענעטָארטעצ ַא יװ טָאג רַאפ ןענַאטש
 ןופ רעכעה זיא רע זַא ,ןייא ךיז טדער רע זַא ,ןצנַאגניא ,שטנעמ רעד ,טגָאזעג
 -האנק ,ןשינעדערנייא ,ןעגנַאלרַאפ ןוא תוואת ןופ טסענ ַא ?ןשינעפעשַאב עלַא
 ..םערעוו עסואימ יוװ ,םיא ןופ ןכירק סָאװ ,האנש

 טימ סענייאניא ןייז ןענָאק וצ ידכ ,ץרַאה ןייז ןכָארבעצ לאיחי טָאה ױזַא
 רע זיא ,הרשע-הנומש רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו .ייז ןופ רענייא ,ייז
 יד ןיא טשטײטעגנירַא טָאה רע .טָאג ןייז רַאפ ביוטש ןיא ןגעלעג ןיוש
 טסזייּפש וד, : טייקנלַאפעג עכעלשטנעמ יד טעבעג ןייז ןופ רעטרעוו עטסָארּפ
 ןבעל טשינ שטנעמ רעד ןָאק טונימ יא ןייק *,דסח ןייד ךרוד עגידעבעל יד
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 ..היח ערעדנַא עדעי יו ,עשַאּפ ןייד טימ ריד ןופ גיגנעהּפָא ,עקסַאל ןייד ןָא

 יענעברָאטשעג יד רָאנ טשינ *,דסח ןייד טימ עטיוט יד גידעבעל טסכַאמ,

 ןרעװיטיינַאב םיתמה:-תיחת ןייד זומ זנוא ףיוא ,עטיוט-גידעבעל זנוא רָאנ

 -טסציטש? ...ןלַאפעג ביוטש יװ רימ ןטלָאװ טשינ ןעוו ,ןבעל ןופ טונימ עדעי

 ,ענעדנובעג יד ףיוא-טסדניב וד ,עקנַארק טסלייה וד ,ענעלַאפעג יד רעטנוא

 *..דרע רעד ןיא ןיוש ןפָאלש סָאװ ,יד וצ גָאזוצ ןייד טסטלַאה וד ןוא

 ןופ לקניו ןטסצרַאװש םעד ןיא טעשטרָאקעגנייא ןענַאטשעג זיא רע

 -עגסיוא םעד ןיא ןּפָארט ַא --- ,ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ןוא ,רעמַאק

 טגירקעג ךיז ןבָאה עטנוזעג יד ,טצכערקעג ןבָאה עקנַארק יד .םי םענעגיּפש

 ןעמונעגנעמַאזוצ טָאטש ןיא ןבָאה רעבייוו עטוג סָאװ ,טיורב סנסיב יד רעביא

 -"מוא ןַא טרעהרעד ךיז טָאה לָאמַאטימ .ןגָארטעגנײרַא רעמַאק ןיא ייז ןוא

 : סטוג-טשינ ףיוא טגָאזעגנָא טָאה סָאװ ,ןעשטיווק ךעלמייה
 ! יז טלַאה !טשינ יז טזָאל !טסעפ יז טלַאה ---

 ,קוביד ןכעלקערש ןופ ענעסעזַאב יד ,דיומ עטיור יד ןעוועג זיא סָאד
 עריא ןופ סנכייצ עגידנרימרַאלַא ךיז ןופ ןבעג וצ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ

 ףיוא לגענ יד טימ ןפרַאװ ךיז געלפ יז עכלעוו ייב ,ןלַאפנָא עשיטָאמזַאּפס

 -רעד טקניטסניא ןשהיח ריא טימ טָאה יז .עירופ רעכעלקערש ַא ןיא ןשטנעמ

 ,טקרעמַאב םיא טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג זיא יז ,ןייז-ָאד סלאיחי טּפַאנש

 ריא ןיא ןבָאה ןרעטלע עכעלקילגמוא עריא .רירַאב ןזעירעטסימ ַא ךרוד יוװ

 ריא ןופ טעװ קידצ רעד .קידצ םעד רַאפ טצנַאלפעגנייא קערש עסיורג ַא

 .ןסײרסױרַא שיילפ גידעבעל קיטש ַא יו ,ןגָאיסױרַא טלַאװעג טימ קוביד םעד

 זיא סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג יז זיא ,סנטייוורעדנופ ןלאיחי טקרעמַאב טָאה יז זַא
 טָאה .ןסײרסױרַא קוביד םעד ריא ןופ טעבעג ןייז טימ טמוק סָאװ ,קידצ רעד

 ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,תוללי עכעלמייהמוא ךיז ןופ ןפרָאװעגסױרַא יז
 -עג יז ןטלָאװ הלבח-יכאלמ רעטרעדנוה יװ ,לעק רעטרינשעגנעמַאזוצ ריא
 רעשיטּפעליּפע ןיא ךיז ןפרָאװעג ,ּפָאק ןופ רָאה יד ךיז ןסירעג טָאה יז .טקיטש

 : סיפ יד טימ ןוא טנעה יד טימ טּפַאלקעג ,עיסלואוונָאק
 ןופ טסייר רע !יוא ,יוא ,יוא !ךימ טסיימש רע !ךימ טגָאלש רע --

 ..! סיױרַא שיילפ רעקיטש רימ
 ?רעוו ?רעוו ! דניק םירָא ןיימ --

 ! לקניוו ןיא טייטש סָאװ רעד ,טרָאד --
 םיעגושמ יד ךָאנ .עקנַארק ערעדנַא יד טקעטשעגנָא טָאה יירשעג ריא

 ךיז טוט סע סָאװ ,טסואוועג טשינ ןבָאה עכלעוו ,עדנילב יד סױרַא ןענייז

 "רַאפ וצ ןביוהעגנָא ךיז טייקנקָארשעגרעביא רעדנילב טימ ןבָאה ייז .ייז םורַא
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 טציא ענעקָארשרעד ןענייז רעדגיק יד .סנקעטש ןוא טנעה ערעייז טימ ןגידייט

 ןענַאטשעגּפיוא דלַאב זיא גָאלּפ ןופ רעמַאק ןיא .,ןענייוועג ערעטיב טימ סױרָא
 ןטלָאװ םילָאװיײט ענעעזעג-טשינ יװ ,ןעיירשעג עגידארומ עכלעזַא ,הללי ַאזַא
 זיא רעכלעוו ,ןלאיחי ןענופעגסיוא ןעמ טָאה ךעלדנע ,ןלַאפַאב עקנַארק יד

 יד בילוצ דנַאטשוצ ןייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ,ןרָאװעג טקעוװעגפיוא טציא
 ..טקוקעגמוא טרעדנואוורַאפ ךיז טָאה ןוא ןעיירשעג

 ןבָאה ,ןיבר םייב ךיז ןעניפעג עקנַארק יד סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד ךרוד
 טרַאװרעדמוא : סכעלנייוועגרעסיוא ןעשעג סעּפע טעוו ייז טימ זַא ,טביולגעג ייז

 ןוא ,למיה ןופ ךאלמ ַא רעדָא ,רעמַאק ןיא ייז וצ ןעמוקניײרַא יבר רעד טעוװ
 ןעוו ,רעבייל ערעייז ןופ ןרעוו ןעמונעגּפָארַא הללק יד טעװ הכרב ןייז טימ
 -עג ייז ןבָאה *!ךימ טגָאלש רע, :ןעיירש קוביד םעד טרעהרעד ןבָאה ייז
 ןָאק קוביד רעד סָאװ ,ייז ןופ טנעָאנ ךיז טניפעג קידצ רעגילייה ַא זַא ,טסואוו
 ,ןגָארטרעביא טשינ םיא

 םעד טימ ןטכױלַאב ןעוועג רָאנ זיא רעמַאק ןופ שינרעטצניפ עטכידעג יד
 ,סופיירד ןימ ַא ףיוא טנערבעג ךַאװש ךיז טָאה סָאװ ,רעייפ םענעּפָאלשרַאפ

 עלַא ךיז ןבָאה טציא ,ץכעקעג רעייז ףיורעד טכָאקעג ןבָאה עקנַארק יד סָאװ
 םעד ןטכײלַאב וצ רעצלעה ןוא ךעלדנעּפש טּפעלשעג ,רעייפ םוצ ןפרָאװעג

 קוביד רעד ןכלעוו וצ ןוא ,ריט רעד ייב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,קעלפ ןצרַאװש
 םעד ןיא טָאה רעייפ-ץלָאה םעד טימ ןטכײלַאב סָאד רעבָא .ןסירעג ךיז טָאה

 -מורַא טָאה סָאװ ,קינַאּפ יד ןקרַאטש וצ ןפלָאהעג רָאנ קילבנגיוא ןטשרע
 ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא רעמַאק עצנַאג יד .םונהיג ןופ רעניואוונייא יד טּפַאכעג
 : קערש ןייא ןופ

 !סעּפע רע טעזרעד םתסה-ןמ ,טיירש קוביד רעד זַא ---
 !ריט רעד ייב טרָאד םיא ךָאד טסעז --
 !זנוא טפלעה ,יבר רעגילייה ---
 ןעגנוצ טימ יו טלגנירעגמורַא ןענופעג לאיחי ךיז טָאה טונימ ַא ןיא

 קילגמוא ןצרַאװש ןופ ןרעיומ .ךיז םורַא טנעה עטקערטשעגסיוא טימ רעייפ
 ,סנטָאש-טכַאנ עטקילפעצ ,ענעסירעצ ןופ ןסיוטש .םיא םורַא ןסקַאװעג ןענייז
 -עג עגידנכליהרַאפ טימ ,עגידנעיָאװ ןוא עגידנגָאלק ,עגיבייל-ייווצ ,עגיּפעקנָא
 דָאהַארַאק ןדליוו ַא טצנַאטעג ייז ןבָאה --- ,ןגיוא עגידנעעז-לעה ןוא ןעיירש
 ןוא טײקנלַאפרַאפ ןשיוצ רעזייוו ןגידנרעטיצ םעד ןופ ץנַאט םעד ,םיא םורַא
 םורַא טלגנעלשעג ךיז ןבָאה ןעגנוצ יד .ףליה ןוא טיונ ןשיװצ ,גנוזיילרעד
 טָאה ןעמ .בייל ןייז ןוא טנעה ענייז ,סיפ ענייז ןשיווצ ךיז ןטכָאלפעגנייא ,םיא
 ןבָאה עדנילב ,רעדניק עטלּפירקרַאפ ,עגידנענייוו ןפרָאװעגנײרַא סיוש ןיא םיא



 טפ9 ךיא םיליהת רעד

 ,ּפעק רעביא ןוא רעבייל רעביא םיא וצ טירטוצ ַא טפמעקעגסיוא טלפייווצרַאפ
 רַאפ ןעז וצ טניואוועג ןענייז סָאװ ,רעגניפ ןוא טנעה ערעייז טימ ,טציא ןוא

 רעטומ עכעלקילגמוא יד ,ענעדיא יד ,ןּפַאטַאב וצ ןביוהעגנָא םיא ייז ןבָאה ,ייז
 טגָאנעגניײא ךיז טָאה ,ןענופעגסיוא עטשרע יד םיא טָאה סָאװ ,קוביד םעד ןופ

 ריא רַאפ ףליה ךָאנ טפַאשקנעב ריא ןופ טשרָאד ןצנַאג םעד טימ םיא ןיא
 : ןעגנַאװצ ענרעזייא טימ יוװ ,םיא ןסירעג טָאה יז ,דניק ךעלקילגמוא

 !דניק ךעלקילגמוא ןיימ טפלעה ,שטנעמ רעגילייה ---

 ךיא רעגלַאװ רעטניוו ןצנַאג ַא !עמַאמ עקנַארק ןיימ ,יבר רעגילייה --
 ! םורַא ָאד ןיוש ךיז

 "רעביא רעגנעל טשינ ךָאד ןָאק ךיא ,רעצ ןיימ טעז ,יבר רעגילייה --
 ! ןגָארט

 זיא סָאװ ,שיילפ ןּפַאל ַא םורַא יװ ,ןלאיחי םורַא ןגָאלשעג ךיז טָאה ןעמ

 ןעיירשעג יד ,ןדלַאװעג יד .ףלעוו עגירעגנוה ןופ גייטש ַא ןיא ןלַאפעגניײרַא
 ,סַאג רעד ףיוא ךיוא ,שרדמה תיב ןסיורג ןיא ןיוש טרעהרעד ךיז ןבָאה
 "וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה רעדניק ןוא רעבייוו ,סַאג רעד ןופ ןשטנעמ ,םידיסח
 ןביױהעגנָא דלַאב ןעמ טָאה ,ןלַאפ עכלעזַא ייב טפערט סע יו ןוא ,ןפיולוצנעמַאז
 : ןכַאז עכעלרעדנואוו ןלייצרעד וצ

 ...! םיא ןיא סעּפע ייז ןעעזרעד םתסהזןמ ,ןעיירש עקנַארק יד זַא --
 :ןסייהעג סע טָאה דלַאב
 ..ןײרַא רעמַאק ןיא ןעמוקעגניירַא זיא יבר רעד --

 םוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,דיא רעטוג רעדנַא ןַא ,יבר רעד טשינ ,ןיינ --
 ...ןיבר

 ןעמ !רתסנ רעסיורג ַא ,קינװָאװ-דמל ַא --- ,דיא רעטוג ןייק טשינ --
 זיא ןוא טקעװרעד ךיז טָאה םימשה-ןמ ךלמ ַא .זיא סָאד רעו טשינ סייוו

 .עקנַארק יד ןלייה ןעמוקעג
 ןופ סױרַא-טמענ ןעמ סָאװ ,עלעגיצ טקוצרַאפ ַא יװ ,ןגידעבעל ַא םיוק

 יד ןופ ןלאיחי טיירפַאב םידיסח יד ןבָאה ,תויח עגירעגנוה טימ גייטש ַא
 ַא ןבעגעג םיא ןעמ טָאה רעבָא רַאפרעד .ןלַאפַאב םיא ןענייז סָאװ ,עקנַארק
 סהשמ-ךורב זיא'ס :רעכלעזַא זיא סָאד רעװ ןעזעג ,ןיירַא שרדמה-תיב ןיא םענ
 רעד !ףרָאד ןיא ןרַאדנערַא ןשיוצ םיתפומ טוט סָאװ ,ץראה-םע רעד ,ןוז
 ןעוועג ,ןופרעד טרעהעג ןיוש ןעמ טָאה קצָאק ןיא) !ןעגנוי עבָארג יד ןופ יבר
 ,ךַאז ַאזַא ןגַאװ רע לָאז ,(טלייצרעד סע ןבָאה ייז ןוא ,םידיסח עשימייה טרָאד
 לדוד 'ר ַא ,עלעמהרבא ןַא ,"ם"ירה-ישודיחפ ַא ,יבר רעד ךיז טניפעג סע ואוו
 ןופ טשינ טלַאה ןעמ ואוו ,קצָאק ןיא ָאד ? ןדיא-עטוג עגירעביא עלַא יד ןוא
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 ןעמענרעטנוא ךיז רע לָאז ,עקנַארק ךיז ןופ טגָאי יבר רעד ואוז ,םיתפומ ןייק

 יד ןגידלַאװגרַאפ -- *!תיבב ימע הכלמה תא שובכל םג, !סעכלעזַא סעּפע

 ! םיא רַאפ גיצניוו ןענייז ןיד-תיב תותימ עברא עלַא !זיוה ןיא רימ ייב הכלמ
 לגענ יד טימ ןוא שיט ןפיוא ףױרַאיּפַאכ ַא ןבעגעג םיא ןבָאה ייז ןוא

 ,דיירפ רעשילַאבינַאק טימ טיירפעג ךיז ןבָאה ייז ,שיילפ ןגידעבעל ןיא ןיירַא
 סעקסַאּפ יד ,ןּפינק ןיא ייז ןדנוברַאפ ,ןעלטרַאג יד ןעמונעגּפָארַא טָאה ןעמ

 רע .ןיבר םייב ןעוועג ןיוש זיא השמ-ךורב רָאנ ...ןגױצעגּפָארַא ןזיוה יד ןופ

 ץלַא ןיבר םעד ,םערוטש טימ *םישדק-ישדק, ןיא ןסירעגניירַא ךיז טָאה
 ףיוא סמערָא עטסעפ ענייז טימ טרַאש ,שמש שרעה טפיול ןיוש ןוא .טלייצרעד

 לסקַא סדיסח ַא ףיוא ךיז טּפַאכ ,רעבייל ןעמַאזוצ טפרַאװ ,סקניל ןוא סטכער

 ; טיירש ןוא ףױרַא
 !טפור יבר רעד !ןרירנָא טשינ !ןגָאלש טשינ --
 ַא טימ .רעדנואוו ןייז ןָאט וצ טלעפרַאפ טשינ טָאה טרָאוװ-רעביוצ סָאד

 { ןײרַא םינּפ ןיא ןרעדנַא םעד טקוקעג רענייא טָאה למרומעג
 סעּפע ךָאד זומ םתסה-ןמ ,םישדק-ישדק ןיא ןיירַא םיא טפור יבר רעד --

 ..ששש ...ןייז ָאי
 טָאה ןעמ .תויח סלאיחי ןופ טשער עטצעל יד טעװעטַארעג טָאה סָאד

 ץרא:ךרד טימ ןיוש טָאה ןעמ .,רעסַאװ טלַאק ּפעש ַא טימ טרעטנימעגּפָא םיא
 עגיטולב יד םיא עטַאמש ַא טימ .קנַאב ַא ףיוא ךיז ןצעזפיוא םיא ןפלָאהעג

 ,ךיז וצ ןעמוקעג רע זיא םורַא עלייוו ַא ןיא .טשיװעגּפָא םינּפ ןופ ןקעלפ

 ,םיא ךָאנ ןעמוקעגניירַא זיא סָאװ ,השמ-ךורב ןוא שמש שרעה 'ר םיא ןבָאה

 ןטסגילייה םעד ןיא טריפעגניירַא ,ןקילב עגידנרעדנואווַאב סנעמעלַא רעטנוא
 .ןיילַא ןיבר םוצ -- ,ןטסגילייה ןופ

 רעקצָאק רעד ,םידיסח רעװָאשַאמָאט עטלַא ענייז טַאהעג ביל טָאה רע
 ןגייטש ןיא ןטלַאהעג טָאה רע ןעוו ,ןרָאי ענעי ןָא טנָאמרעד םיא ןבָאה ייז ,יבר
 ענעמוקעגפיוא יד וצ) טלָאװעג ןעגנַאלרעד סעּפע וצ טָאה רע ןעוו ,למיה םוצ
 םיא ייב השמ-ךורב זיא םעד ךרוד .(ןעניואוועגוצ טנָאקעג טשינ ךיז רע טָאה
 "ניײרַא םערוטש טימ ךיז טָאה השמ-ךורב ןעוו .רעכסישּפ ַא -- ,ןעוועג ונרומ ַא
 ןגעוו ,ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ,טלייצרעד ןיבר םעד ןוא ןיבר םוצ ןסירעג

 םיא ןליוו םידיסח יד סָאװ ןוא ,ןָאטעגּפָא טָאה ןוז ןייז סָאװ ,טייקשירַאנ רעד
 -ןגנוי םעד ןעז וצ ,יבר רעד ,ןרָאװעג-עװַאקישט רע זיא --- ,ןסרוד םעד רַאפ
 .ןָאט וצ ךַאז אזַא רעטנוא ךיז טלעטש סָאװ ,ןַאמ

 תואיפ יד .רעגידנרעטיצ ַא ןוא רעכיילב ַא לאיחי םיא רַאפ טייטש טציא
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 ךָאנ ןענייז ןקעלפ-טולב עפרַאש .רעסַאװ ןוא טולב ןופ טכייפ םיא ןענייז

 תואיּפ יד ןוא ןדנַאר עצרַאװש ןיא ןגיוא יד .ןגיוא יד רעטנוא ,םינּפ ןייז ףיוא

 ןרעטיצ טנעה עכיילב ענייז ןוא ,ןרעטיצ ןּפיל ענייז ךיוא .םיא ייב ןרעטיצ

 ןרַאפ דובכה-תארי ןופ ןוא ,טבעלעגרעביא סָאװ:-רָאנ טָאה רע סָאװ ,דחּפ רַאפ

 רע ןוא ,תואיּפ עצרַאװש ענייז רעטנוא ןופ טניר רעסַאװ ןוא טולב .,ןיבר

 .טמעשרַאפ ,דרע רעד וצ טזָאלעגּפָארַא ןגיוא יד טלַאה
 םיא טקוק ןוא טנעוו-ןעמערב יד טנעה יד טימ רעטנוא-טביוה יבר רעד

 ..לייוו ַא ןָא
 רע ןוא ,ךיז וצ יבר רעד טגָאז -- !םיהלא-םלצ ַא רַאפ סָאװ !ַאװָא --

 ,ןעמערב יד רעטנוא ןגיוא ענייז רעדיוו טלַאהַאב ,טרָא ןופ ביוה ַא שזַא ךיז טיג

 סיוא-טיש ןוא סנטייוורעדנופ קַאבַאט קעמש ַא ,עלעטעקשי-קַאבַאט סָאד ּפַאכ ַא

 טלַאװ רע יװ ,לייו עטוג ַא טגייוש רע .ףױרַא-דרָאב ןייז ףיוא טשער יד

 וצ טנַאה יד סיוא רע טקעטש טײהרעטכַארטרַאפ ןוא ,ךיז ןיא ןעגנַאגעגנײרַא

 ! םכילע-םולש --- : ןלאיחי
 ןייז ןיא לייוו עגנַאל ַא יבר רעד יז טלַאה ,טנַאה יד םיא טיג לאיחי זַא

 ןופ ןּפַאלק עשירטקעלע סָאד טיוה ןייז ךרוד טליפרעד יבר רעד .,רענעגייא
 ןוא .טָאג רַאפ טסגנַא יד ,ץרַאה ןייז ןופ געלש יד ,ןרעדָא עגידרעטיצ סלאיחי

 ןילַא לָאמַא זיא רע יוװ ,ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ןײלַא ךיז טנָאמרעד יבר רעד
 רָאנ ,"הדמולמ םישנא תווצמ, טשינ .לאיחי יװ ,גידרעטיצ ןוא גנוי ןעוועג

 ןסייר ,הוצמ עדעי ןבעלוצפיוא ,ןוװאורּפוצסיױא יינספיוא בייל ןגייא ןייז ףיוא

 .ןענרעל סָאד ,ןענעװַאד סָאד ,תווצמ יד ןעײנַאב ,םיוב ןופ ירּפ עשירפ ַא יו ,יז
 רע .טנגוי רעד רַאפ טסורב רעטלַא סניבר ןיא ןָא ךיז טדניצ טײקמירַאו ַא
 ,עגידעבעל ,עגידעּפַאלק יד דָאש ַא םיא זיא סע ןוא ,ןלאיחי ןיא קירוצ ךיז טעז
 רעטלַא ןייז ןיא טלָאװ רע יו ,ןזָאלוצסױרַא רעגניֿפ ענייז ןופ טנַאה עגידרעטיצ

 טנַאה יד רע טלַאה .ןסיגנײרַא ךיז ןיא טנגוי רעד ןופ תויח סָאד טלָאװעג טיוה

 : טגָאז ןוא לייוו עגנַאל ַא רענייז ןיא
 .ןציז וצ לוטש ַא םיא ביג ,שרעה !טרעטיצ רע יו ,ייוו-יוא --
 ךָאנ ,דיסח ַא ןסייה לָאז יבר רעד : ןרָאװעג טרעהעג טשינ ךָאנ זיא סָאד

 רע יוװ יבר רעד טגָאז ,ךיז טרעדנואוו שרעה זַא ןוא .,ןציז ,קענש ןגנוי ַא וצרעד

 : ןרעפטנערַאפ טלָאװעג ךיז טלָאוװ
 םיא ךָאד ןבָאה םיעשר יד .סיפ יד ןופ טלַאפ רע ,ךָאד טסעז וד --

 .ןפנָארב עלעסיב ַא םיא ביג ,ןגָאלשעג
 ןגעג ןוא סניבר םעד ןגעג -- ןצעז טשינ ןפוא-ןיאב ךיז ליוו לאיחי רעבָא

 .טָאבעג סרעטָאפ םעד
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 ןייז ףיוא לחומ זיא יבר ַא זַא) "לוחמ ודובכ ןיא ודובכ לע לחומש בר --

 ןּפיל יד טימ רע טלמַאטש -- ,(גיטליג טשינ סע זיא ,דובכ

 רעד טגָאז -- ,הטוש ןייק טשינרָאג ךָאד רע זיא ,שרעה ,ױזַא ביוא ---

 ? תושּפט ַאזַא םיא וצ רעדיוו טמוק יוװ --- .לכיימש ןטוג ַא טימ יבר
 :גנומענַאב עצנַאג סלאיחי ןעמערב יד רעטנוא ןופ טכַארטַאב יבר רעד

 רעבירַא שזַא ךיז טסיג ןפנָארב רעד זַא ,טנעה ענייז ןיא טרעטיצ לזעלג סָאד יו
 טגָאז רע יוװ ,לסיב ַא טּפוז רע יו ,הכרב יד טכַאמ רע יװ ,רעגניפ ענייז ףיוא
 ןוא .גיטכיוו זיא טייקגיניילק עדעי ,ןפנָארב םעד טקנירט רע יוװ ,"םייחל;

 ,ןַאמנגנוי םוצ עביל ןופ ףושיכ םעד טימ ךיז טײנַאב ץרַאה טלַא סניבר םעד

 וצ רָאנ ,ןלאיחי וצ טקעריד טשינ ,ןָא ךיז רע טפור חור-תחנ סיורג טימ ןוא
 { ךיז טוט ָאד סָאװ טשינ סייוו ןוא ןסָאגַאב ןטסגנַא ןיא טייטש סָאװ ,רעטָאפ ןייז

 : ןגָאז טגעלפ ,"דיא; רעד ,יבר רעגילייה ןיימ 1 טסייוו וד ,השמ-ךורב ---
 -רַאפ ןָאק הגרדמ-לעב עדַאיל ַא ,ץנוק ןייק טשינ זיא ןייז וצ תפומ-לעב ַא;
 םיתפומ יד ,אלימ -- "...רעווש זיא ןייז וצ דיא ַא רָאנ ,דרע ןוא למיה ןעיירד

 טגערפ -- ?ןַאמרעגנוי ,דיא ןטימ סע טלַאה יו רעבָא ,לחומ ריד ךיא ןיב
 ,ןלאיחי יבר רעד

 רעדיוו טָאה ,ןפנָארב קנורט ןופ ךיז וצ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,לאיחי
 "עג םיא ןבָאה רעטרעוו סניבר םעד םירָאװ ,בייל ןצנַאג ןטימ טרעטיצעגפיוא

 עגידרעייפ עסיורג ַא !עקַאט ךָאד רע לי סָאד טָא :לטניּפ ןיא יוװ ןפָארט
 יד ןביוהעגפיוא טָאה רע .ןיבר םוצ ץרַאה ןייז ןיא ןדנוצעגנָא ךיז טָאה עביל

 ןרָאװעג טרירעג זיא יבר רעד זַא ,קילב ןגידנטעב  ַאזַא טימ םיא וצ ןגיוא
 סנַאמנגנוי םעד ףיוא ןעלקניפ סָאװ ,ןרערט עגידשולח יד ןעזרעד טָאה רע
 : טלמַאטשעג טָאה לאיחי .,ןקילב עכיילב

 .ןיבר ןגילייה םוצ השקב ןיימ ךָאד זיא סָאד ---

 ? םיתפומ טימ טצנַאלפעגסיוא דיא ַא ןופ געוו רעד זיא ---

 דרע רעד ןופ יוװ ןעוועג זיא סע ןוא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארַא טָאה לאיחי
 : טדערעגסױרַא

 סעּפע בילוצ ,הלילח ,טשינ זַא ,תודע ןיימ זיא םלוע-לש-ונובר רעד --
 ןייז וצ םייקמ ידכ ,םעד בילוצ רָאנ ,ןעגנַאגעגנײרַא טרָאד ךיא ןיב שרעדנַא
 ,(! טָאג ,ךיד ךיא ףור ןשינעפיט יד ןופ) * 'ה ךיתארק םיקמעממו, :קוסּפ םעד
 ?ןעניר ןרערט עשידיא ואוו ,טרָאד יו רעגירעדינ ךָאנ זיא ואוו םירָאװ

 ,ליפעג טגיטייוועגכרוד ַאזַא טימ ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ןענייז רעטרעוו יד

 סנטייוורעדנופ ןבעגעג ,ןעמונעג קַאבַאט-קעמש ַא רעדיוו טָאה יבר רעד זַא
 ןטָאשעגסיוא דרָאב רעד ףיוא טשער יד ןוא קעמש ַא
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 ןייק טשינ ןעמ טניימ ,"יל ויהת שדוק ישנאו, :קוסּפ ןיא טייטש סע --
 יאדוװַא .ךייא ייב ןייז גילייה לָאז טייקכעלשטנעמ סָאד רָאנ ,ןשטנעמ עגילייה

 יבר רעד טגָאז -- ...רָאנ סע ןָאק ןעמ זַא ,ןפלעה וצ ןדיא ךַאז עסיורג ַא זיא
 .ךיז רַאפ יו

 ,ןרָאװעג ליטש זיא ןוא ןעלמַאטש וצ ןביוהעגנָא לאיחי טָאה -- ,יבר --
 ,טקוקעגנָא םיא טָאה יבר רעד

 ןייז רָאנ ,טקעריד ןלאיחי טשינ יבר רעד טגערפ --- ? רע ליוו סָאװ --
 .ןהשמ-ךורב רעטָאפ

 טײקשירַאנ ַא טָאה רע .,ןיבר ןגילייה םעד ןבעגוצּפָא לטיווק ַא טָאה רע --
 טשינ סע טעװ ,הלילח ,רעמָאט ,ארומ רע טָאה ,טגָאזעגוצ סעּפע ןדיא ַא ,ןָאטעג

 ןרַאפ ןינע סלאיחי רשוכה-תעש םעד רעטָאפ רעד טניפעג -- ,ןרעוו-םיוקמ
 .ןעגנערבוצרָאפ ןיבר

 םיא טָאה'מ) שָאט רענעסירעצ ןייז ןופ לאיחי טמענ טנעה עגידרעטיצ טימ

 ןוא ,ףיוא-טשימ ,סױרַא למיליהת ןייז (ןסירעצ עטָאּפַאק יד אתנכשמ רעד תעב
 ןכלעוו ףיוא ,טעמרַאּפ ףיוא לטיווק סָאד סױרַא רע טמענ רעטעלב יד ןשיװצ
 יבר רעד .השקב סרחוס-סדרעפ םעד גילעז ןבירשעגפיוא טַאהעג טָאה רע

 טייטש סע סָאװ ,םעד ףיוא טשינ ,לטיווק ןפיוא טקוק ,ןעמערב יד ףיוא-טביוה

 -רעסַאװ יד ןיא ןרערט סלאיחי טנעקרעד רע .טעמרַאּפ ןפיוא רָאנ ,ןבירשעג
 :טניוטשרעד טגָאז ןוא גנַאל סע טלַאה רע ,לטיווק ןפיוא ןקעלפ

 ? ךעלטיווק ענעטעבעגסיוא רימ רע טגנערב סָאװ --

 לאיחי .עטַאט רעד ןוא לאיחי רעבָא ןטסרעמ םוצ ,ןקָארשרעד ןרעו עלַא
 יו ייברעד ךיז טלקָאש רעטָאפ רעד ןוא ,טַאלב ַא יו בייל ןפיוא טרעטיצ

 סָאװ ,טשינ ןגיוא ענעגייא ענייז טביולג ,םמותשנו-להבנ זיא ,ןענעװַאד םייב

 םעד ּפָא-קור ַא טיג יבר רעד .ןפורוצנָא טרָאװ ַא טימ ךיז ארומ טָאה ,ןעעז יז

 -ףיורַא בוטש רעד רעביא ןענַאּפש טמענ ,טרָא ןופ ףיוא ךיז טביוה ,לוטש
 : ךיז וצ טדער ,ּפָארַא-ןוא

 !ךעלטיוק ענעטעבעגסיוא ןיוש רימ טגנערב ןעמ ,השעמ ַא --

 ךיז רע טכַארט ץרַאה ןייז ןיא .טניימ יבר רעד סָאװ ,סָאד טשינ זיא סע

 רעמַאק ןיא עקנַארק יד סָאװרַאפ ,רע טייטשרַאפ טציא .שרעדנַא סעּפע רָאג
 רעד ,רע טסייוו דניצַא .ןפלעה ייז לָאז רע זַא ,ןלאיחי וצ ןפרָאװעג ךיז ןבָאה

 ,ןלאיחי ןיא ןעזעג ןבָאה םיעגושמ יד ןוא ענעסעזַאב-םיקוביד יד סָאװ ,יבר
 טליפעגסיורַא ןבָאה ייז .עטכירעגפיוא יד יו רעירפ ןעעזרעד ענעגָאלשרעד יד
 רע זַא ,ןסייוו ייז לייוו ,םיא וצ ןעיצ רעצרעה ענעכָארבעצ ערעייז ,חוכ ןייז

 זיא ,רעקצָאק םייב ,ןילַא םיא ייב ןוא .ןעזרעד םיא ןבָאה ייז ,ןפלעה ייז ןָאק
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 ,לָאמַא יו *םיהלא-םלצ, םעד טשינ ןיוש טעז רע ,ןרָאװעג לקנוט היאר יד
 טרַאּפשעגניײא ,רעקצָאק םעד ,םיא טלַאה ןעמ זַא 1 רעדנואוו סָאד זיא סָאװ

 ַא .ליוו רע סָאװ ,סָאד ןָאט טשינ םיא טזָאל ןעמ .*גייטש רענעדלָאג, ַא ןיא
 ,רע ,אנקמ טשינ זיא רע ,הלילח ,ןיינ .ןצרַאה םייב ןיבר םעד סע טיג ּפוצ

 ענעגייא יד ןָא-טגָאי טײקמירַאװו רעדמערפ רעד ןופ רָאנ !יבר רעקצָאק רעד
 עגנוי ענעגייא ענייז ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע ...טפַאשקנעב ַא ןוא ..,טלעק

 טָאה ןסָארדרַאפ לסיב ַא ןוא .טליפעגסורַא םיא טָאה םלוע רעד ןעוו ,ןרָאי
 ןבָאה ,עכסישּפ ןיא ,ייז !ןָא םיא סע טמוק טכייל ױזַא : ךיוא ןיבר םעד סע

 ,ןעוועג טלגָאװרַאפ רעדניק ןוא בייוו ןופ ,ןבָארגעג דרע רעד ןיא רעזענ יד טימ

 ליפיוו ןוא .םנוב 'ר ןיבר םייב ,*דיא; םייב ,ןסעזעג ןיבר םייב גנַאל-ןרָאי
 ,ןגיטשעג רעגרעב ףיוא ,טריפעג תומחלמ ןיײלַא ךיז טימ ,ןסעזעג ןיײלַא ךיז ייב

 "-רָאג סָאװ ,ןַאמרעגנוי ַא טמוק ָאד ןוא ? טשטילגעגסיוא ךיז לָאמ ליפיוו ןוא
 עלעסיב ַא רָאנ ...ןטלַאהעג ךיז ךוטרַאפ סבייוו םייב ןבעל עצנַאג סָאד -- ,טשינ
 רעבָא !"ךעלטיווק ענעטעבעגסיוא, ןיוש רימ טגנערב רע !ןיוש ןוא ,הנומא
 -לקעּפא ַא ךָאנ ןייז לָאז ןגעווטענייז ןופ ,יבר רעקצָאק רעד ךָאד זיא סע

 ןָא ךיז רע טפור .ךיז ןיא קנופ םעד טָאה ןַאמרעגנוי רעד ןוא !"רעגערט
 { רעטָאפ ןייז ,ןהשמ-ךורב וצ ,יבר רעקצָאק רעד

 !קצָאק ןיא טשינ םיא וטסטלַאה סָאװרַאפ ,השמ-ךורב --

 -ךורב ּפָא-טרעפטנע -- ! יבר רעגילייה ,םיא טימ ךָאד ךיא הנעט סָאד --

 ,(ןלאיחי טימ טלַאה סע יוװ ,ןעזעג ךָאד טָאה רע) לכיימש ןגידתחנ ַא טימ השמ

 -- ,ןכרָאה טשינ ךימ ליוו רע סָאװ ,ןופרעד ךָאד ךיז ןעמענ תורצ עלַא --
 ,ץכערק ןגידתחנ ַא טימ השמ-ךורב טצכערק

 .יבר רעד טגָאז -- !ןיילַא ןיוש ךימ טזָאל ,ונ --

 ,לברַא םייב ןלאיחי השמ:ךורב טיצ -- !םוק ,םוק --

 ! ןזָאלרעביא וטסנָאק םיא --

 -עג ןבָאה ייז .טנפעעגפיוא רעליימ יד ןבָאה שמש שרעה ןוא השמ-ךורב

 ןלאיחי טזָאלעגרעביא ןוא ןטָארטעגּפָא רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ןוא טכרָאה
 ...ןילַא ןיבר ןטימ

 יד ףיוא ןזיוװעגנָא ןוא רעטצנעפ םוצ ןלאיחי טריפעגוצ טָאה יבר רעד
 : ףיוה ןיא ןשטנעמ

 זומ ,תורצ ןופ ןפלעה ןדיא ערעדנַא ליוו סָאװ ,דיא ַא ,ןַאמרעגנוי --
 ! תורצ ןגָארטרעביא ןיילַא ןענָאק

 .ןרָאװעג ךייל: זיא לאיחי
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 ךיוא םיא ןעמ זומ םלוע-לשיונובר םעד טנוכשמרַאפ ןעמ זַא ןוא --

 ! ןזיילסיוא ןענָאק
 .ּפָאק םעד ןעקנוזעגּפָארַא םוטש טָאה לאיחי

 | !ןייג טסנָאק וד --

 -כָאנ יבר רעד םיא טָאה ,ריט רעד ייב ןעוועג ןיוש זיא לאיתי זַא ןוא

 : ןגירשעג
 טזָאלעג ךיז ןבָאה עלַא רימ !ןָא סע טמוק טכייל ױזַא ,וטסניימ סָאװ --

 ..ןעמוקעגמיײהַא עטקילפעצ ןענייז רימ ןוא ...ןיירַא געוו ןטנַאקַאבמוא ןיא
 ןיא ךיז טָאה סע סָאװ ,ןרָאװעג-ריואוועג ןענייז םידיסח זַא ,רעטעּפש

 ןעמוקעג ייז ןענייז ,לטיוק םענעטעבעגסיוא ןטימ ןָאטעגּפָא לביטש סניבר
 עזיולב יד ןיא ןענייז ,ןגָאלשעג םיא ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא .ןטעברעביא ןלאיחי
 ,ןטעב-הליחמ םיא וצ ןעמוקעג ןקָאז

 ןייז וצ קירוצ קעװַא זיא 'רע .קצָאק ןיא ןבילבעג טשינ גנַאל זיא לאיחי

 שפנ-תמגע סיוועג ןופרעד טָאה השמיךורב רעטָאפ ןייז סָאװ ,םיליהת-הרבח
 ...טַאהעג

 גנידצלַא ףיוא זיא רע ןוא ,רָאפ םיא טייטש סעּפע זַא ,טסואוועג טָאה רע
 ...ןרעוו טגילייהעג לָאז ןעמָאנ סטָאג רָאנ יבַא ,ןעוועג טיירג



 || לטיּפַאק

 טקעלּפטנַא טרעוו לאיחי

 -עג לזייר זיא ,ןעמוקעגמײהַא זיא לאיחי ןעוו ,םורַא ןכָאװ רַאּפ ַא ןיא

 ,טגָאזעגנָא טשינ סטוג ןייק םיא טָאה ץרַאה ןייז סָאװ ,לאיחי .דניק וצ ןעגנַאג

 -םיליהת-הרבח יד ךיוא .םיליהת-הרבח רעד ןיא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה

 ןבָאה ייז ,ןפלָאהעגטימ םיא ןבָאה ,ערעדנַא יד ןוא לארשי 'ר ,ךורב 'ר ,טייל

 םעד ןיא ןלאיחי טימ ןענַאטשעג ןענייז ןוא טעברַא רעד ןופ טעשטומעלַאב

 טָאה סע .קוסּפ ַא ךָאנ קוסּפ ַא טגָאזעג ןבָאה ןוא לכעלוש ןגירעדינ ,ןטלַאק
 יד ,ךעבענ ,ךיז טָאה טכענ יירד ןוא געט יירד ,ןפלָאהעג טשינרָאג רעבָא

 סלזייר ןבָאה ןלאיחי .ןטסגנַא ךייט ַא ןיא ךיז ןדָאבעג ,טעשטומעג עמירָא

 טָאה רע .זיא סָאד -:ניז סנעמעוו רעביא טסואוועג טָאה רע .ןסימשעג ןצכערק

 ןטירד ןכָאנ .ןרָאװעג ליטש ןיוש יז זיא רעטעּפש .טגידלושַאב ןצנַאגניא ךיז

 -עצ ,סטגידעשעצ ַא רעבָא ,ןגָארקעגסױרַא ריא ןופ דניק סָאד ייז ןבָאה גָאט

 עטלַא יד סָאװ ,ןעלטימ עוװיטימירּפ יד טימ ןסייר ןוא ןשטעווק ןופ טתיממ

 .טצונַאב ןבָאה אפור רעגידלטעטש רעד ןוא ,םַאבייה יד םירמ ,ענעדיא

 -קנַארק עטסכעלרעפעג יד טלדנַאהַאב טָאה סָאװ ,אפור רעגידלטעטש רעד

 עגיצומש ענייז טימ טָאה ,םורַא רעפרעד יד ןיא ןוא טָאטש ןיא ןטייה

 זיא סָאד .לבייוו ןעמירָא םעד ןופ בייל עטגיטולברַאפ סָאד טעטפיגרַאפ לגענ
 יָארּפ רעשילױּפ רעד ןיא ןעגנוגנידַאב עגידלָאמסנעד יד רעטנוא ןעמוקעגרָאפ
 יד ןבָאה םעד בילוצ סָאװ ,טרובעג ןופ לַאפ ןטייווצ ןדעי ייב טעמכ ץניוו

 דלוש סנעמעוו רעביא טכוזעגרעטנוא טָאטש ןופ דניז יד טפָא ױזַא םינבר

 ,טעּפמיק ןיא סרעטומ עגנוי סע ןברַאטש
 ןטייווצ םוצ רע זיא ןיבר רעקצָאק ןטימ סעומש סלאיחי ךָאנ ןכָאװ ריפ

 .ןרָאװעג םותי ַא לָאמ
 טושּפ יז טָאה רע .דלוש ןייז רעביא זיא סע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע

 רע זַא ,טגָאזעגוצ ןגילעז טָאה רע תעשב ,טסואוועג טשינ טָאה רע .ןבעגעגּפָא
 רַאפרעד זיא סע זַא ,ןטלַאהעג רע טָאה ךיוא .רַאפרעד ןלָאצַאב רעייט ױזַא טעוו

 ןייז-ןווכמ טנָאקעג טשינ טָאה ןוא טַאהעג-ביל ליפוצ בייוו ןייז טָאה רע לייוו
 ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא רָאנ טָאה רע .ןבָאה-רעדניק ןופ הוצמ רעד רַאפ זיולב

 טָאה רע ןוא ,ןגיוא ענייז ןיא ןזיוװַאב טשינ ךיז טָאה רערט ןייק ,למיה םוצ
 *תישע התא יכ ,יּפ חתפא אל יתמלאנ; :קוסּפ םעד לוק ךיוה ַא טימ טגָאזעג

202 



 203 דיא סיליהת רעד

 סע טסָאה וד םירָאװ ,ליומ ןיימ ןענעפע טשינ לע ךיא ,םוטש ןיב ךיא)

 ..(ןָאטעג
 ,טרָאװ ןטלַאהעג טָאה רע ןוא
 ןזָאל וצ ,*יתמלאנ, םעד ךיז ףיוא ןעמענ וצ ךיז ייב טכַאמעגּפָא טָאה רע

 ױזַא ןטכירּפָא תולג ,זיא רע רעוװ ןגייוושרַאפ וצ ןוא הנידמ רעד רעביא ךיז
 ןייז ןעוועג-לחומ םיא טָאה ןעמ זַא ,ןכייצ ַא ןבעג םיא טעוװ ןעמ זיב ,גנַאל

 ןוא "טצעזרַאפ, טָאג טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ןעגנַאגַאב זיא רע סָאװ ,דניז
 העבש רעד ךָאנ .טלָאצַאב םעד רַאפ רעייט ױזַא טציא טשרע טָאה רע סָאװ

 עלַא ןופ טלגנירעגמורַא םיא ןעמ טָאה .ןײרַא געוו ןיא ןבילקעג ךיז רע טָאה
 ןייועג טימ םיא ןבָאה רעגיווש יד ןוא רעווש רעד .טזָאלעג טשינ ןוא ןטייז

 | : ןטלַאהעגקירוצ ןכערב-טנַאה ןוא
 זנוא סע טמוק סָאװרַאפ ,דניק ןייא ןריולרַאפ ןבָאה רימ סָאװ גונעג --

 ? עטייווצ סָאד ןרילרַאפ וצ

 ןופ ןיורק יד רעמשטערק םעד ןפלָאװ-המלש רַאפ ןעוועג ךָאנ זיא לאיחי

 טשינ ןפוא-ןיאב םיא טָאה רע .ןבעל ןייז ןופ םעט רעד ןוא ןכות רעד ,ּפָאק ןייז
 :םיא ןָא טרעמַאלקעג טושּפ ךיז טָאה רעמשטערק רעד .ןרילרַאפ טלָאװעג

 !ןגרָאז ריד רַאפ שטָאכ ךימ זָאל --

 רעד זַא .ןייזלבָא-םחנמ םיא קצָאק ןופ ןעמוקעג זיא עטַאט רעד ךיוא
 : ןגיוצעג סעציילּפ יד טימ רע טָאה ,ןָאט ליוו לאיחי סָאװ ,טרעהעג טָאה רעטָאפ

 סעּפע טסָאה .טייצ יד ןעשטומעלַאב ַא רָאנ זיא סע !ייג ,ןיוש ןייג ---
 ,טגָאזעג השמ:ךורב םיא טָאה -- ! ןָאט וצ סרעסעב סָאװ

 טשינ -- קצָאק ןופ לעפַאב ַא טכַארבעגטימ ,בגא ,טָאה רעטָאפ רעד
 ,ןעגנערב קצָאק ןייק ךיילג ןַאמנגנוי םעד לָאז רע רָאנ ,שרעדנַא

 -- !ןייא ךיז טרַאּפש ןעמ זַא ,סױרַא-טמוק סע סָאװ ,ךָאד טסעז וד --

 ? טלָאצַאב טלעג-יבר גינייוו ךָאנ טסָאה -- .טגָאזעג םיא רעטָאפ רעד טָאה

 ןכַאז יד ןופ .ןדנואושרַאפ ןגרָאמירפ םענייש ןייא ןיא רעבָא זיא לאיחי
 . ןיא טזָאלעגסױרַא ךיז טָאה רע ןוא ,לקעז-תילט ןייז ןעמונעגטימ רָאנ רע טָאה
 ,געוו ןפיוא ןפָארטעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןַאמירָא ןטשרע םעד טימ .ןײרַא געוי

 ןיוש רע זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא .םישובלמ יד טימ טשיוטעג ךיז רע טָאה

 ענעגייא יד זַא ,טרעדנערַאפ ױזַא ,טזיולרַאפ ױזַא ,ןרָאװעג טזָאלרָאװרַאפ ױזַא
 .טנעקרעד ןעוועג טשינ םיא טלָאװ רעטומ

 סָאװ ,סרעגעלעג-יורטש עדמערפ ףיוא םישדקה ןיא טגיטכענעג טָאה רע

 טָאה רע ןוא ,רעבייל עדמערפ ןופ טײקמירַאװ יד ךיז ןיא ןטלַאהַאב ךָאנ ןבָאה

 טָאטש ןופ ןעגנַאגעג זיא רע .טגיטכענעג טָאה רע ואוו ,טרָאד טגָאטעג טשינ
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 ,ןיילַא לָאמליײט ,טײלעמירָא ערטסַאילַאכ ַא טימ ןעמַאזוצ לָאמליײט ,טָאטש וצ

 ןייק ןָאטנָא ךיז טלָאװעג טשינ ,רופ ןייק ףיוא ןצעזפיוא ךיז טלָאװעג טשינ
 רַאפ סעקילַאק עטסכעלקילגמוא יד טכוזעגסיוא ךיז טָאה רע .טייקמעװקַאב
 .ןפלעה זיא-סע-סָאװ טימ ןענָאק ייז לָאז רע ידכ ,סרעטײלגַאב-געװ

 זיא רע רעוו ,עגַארפ רעד ףיוא טרעפטנעעגּפָא טשינ םענייק טָאה רע
 םענעדָאלַאב-רעווש ַא רַאפ ןטלַאהעג םיֹא טָאה ןעמ .זיא רע ןענַאװ ןופ ןוא

 וצ -- ןבעגעגסױרַא הבושת ַא ףיורעד םיא טָאה דיא-רעטוג ַא סָאװ ,דניז טימ
 ,ןעוועג ןטלעז טשינ לָאמסנעד זיא סָאד סָאװ ,הנידמ רעד רעביא ךיז ןרעגלַאוװ

 זַא ,רעכיז ןעוועג ךָאד זיא רע ,ןטלַאהעג ךיוא ךיז רע טָאה ןכלעזַא רַאפ ןוא

 רעד ןופ טייצ רעד רַאפ ױזַא לזייר זיא ,דניז ענייז רעביא ,םיא בילוצ רָאנ
 יו ,ןסיוועג ןייז ףיוא טגיל ןבעל גנוי ריא .טיוטעג יז טָאה רע .קעװַא טלעוו

 ןופ הריבע יד ןעוועגילחומ םיא ןעמ טָאה םיוק .זלַאה ןייז ףיוא קירטש ַא

 -נייא ןוא הואג ןייז ךרוד רע טָאה ,ןרָאװעג-גידעגָארט זיא יז ןוא ,למיה
 ןגָאזוצוצ טכער סָאד ךיז ןעמונעג ,עבָארּפ רעד ףיוא טָאג טלעטשעג שינעדער
 ןוכשמ ַא רַאפ טָאג טָאה רע .ןעמָאנ סטָאג ןיא טפַאשנעמוקכָאנ סָאד ןשטנעמ ַא

 -ןוא:בייוו ןגייא ןייז טימ ןלָאצַאב טזומעג רע טָאה רַאפרעד .טלעטשעגנייא

 ליוו סָאװ ,דיא ַא; :רעטרעוװ יד טימ טניימעג יבר רעד טָאה סָאד ןוא ,דניק
 סָאד ?.תורצ ןגָארטרעביא ןענָאק ןײלַא זומ ,תורצ ןופ ןפלעה ןדיא ערעדנַא

 ןיא טָאה רע סָאװ ,לקעּפ סָאד טגײלעגפױרַא םיא ףיוא טָאה ןעמ .סע זיא
 טרַאװעג רעבירעד טָאה רע ,סעצײלּפ ערעדנַא ןופ ןעמונעגּפָארַא ןעמָאנ סטָאג
 .ןעוועג-לחומ למיה ןופ םיא טָאה ןעמ זַא ,זײװַאב ַא ףיוא ,ןכייצ ַא ףיוא

 טָאה רע .ךוליה םעד ןיא הנידמ רעד רעביא טּפעלשעג ךיז רע טָאה

 שרעדנַא טָאה רע ןעוו ,ןעוועג שרעדנַא זיא רע ןעוו ,טייצ יד ןיוש ןסעגרַאפ
 "רַאפ ןבעל עצנַאג סָאד טלָאװ רע יו ןעמוקעגרָאפ ךיז זיא רע .ןעזעגסיוא
 דימת זיא בייל ןייז .ןענופעג ךיז טָאה רע ןכלעוו ןיא ,דמעמ םעד ןיא טכַארב

 רע .זייל טימ ןכָארקַאב רָאה ענייז ,סעכַאל ןוא סעטַאמש טימ טקעדַאב ןעוועג
 רע זיא ךָאװ עצנַאג ַא .סרעגעלעג עדמערפ ףיוא טרעגלַאװעגמורַא ךיז טָאה
 ,ןגָארטרעבירַא טנָאקעג טשינ סע רע טָאה גָאטיײרפ .הזבנ ןעמוקעגרָאפ ךיז

 סייה רעמע ןַא רעדעב םייב טלטעבעגסיוא ,ןיירַא הוקמ ןיא ןעגנַאגעג רע זיא

 ,שרדמה-תיב ןיא טלעטשעג ךיז רע טָאה רעטעּפש .ךיז ןשַאו וצ רעסַאװ
 ערעדנַא עלַא זיב טרַאװעגּפָא טָאה רע ,ריט רעד ייב לטעצ ַא ףיוא טרַאװעג
 ןיוש ןבָאה עלַא ןעו טשרע .תבש ןסע וצ ואוו טַאהעג ןיוש ןבָאה םיחרוא
 .ןטעב וצ ךיוא טגַאװעג רע טָאה ,ןעלטעצ ערעייז טַאהעג

 "רעד סױרַא סעטַאמש ענעסירעגּפָא עמירָא יד ןופ רעבָא םיא טָאה ןעמ
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 ךיז ןטלַאהקירוצ ןדײשַאב ןייז ,ןלַאפעגפיוא זיא ןענעװַאד םורפ ןייז .טנעק

 יד ,םירבח עטסואימ יד ןשיװצ וליפַא .דיילטימ םיא רַאפ ןענואוועג טָאה
 ,טכַאמעג ךיז טניירפ טיײקטיײרַאב-ףליה ןייז טימ רע טָאה ,סרערָאנש

 טָאטש ַא ןיא טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג דימ רע זיא לָאמטּפָא

 טנידרַאפ ךיז טָאה רע .ןענרעל ךיז טצעזעגקעװַא ,שרדמה-תיב ַא ןיא רעגנעל
 ץעטסרעווש יד ןָאטעג שמש םעד רַאפ טָאה רע סָאװ ,םעד ךרוד טיורב לקיטש ַא

 ,ייר רעד ןופ טקורעגסױרַא םיא טָאה ךיז-ןריפפיוא םורפ ,ךעלרע ןייז .טעברַא
 רע זַא ,םיא ןיא טנעקרעד דלַאב טָאה ןעמ .ןענַאטשעג זיא רע רעכלעוו ןיא
 טָאה רע רָאנ ,זיוה טוג ַא ןופ טמוק רע זַא ,עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טשינ זיא
 רעוו ,סייוו רעוו .יאדוװַא הבושת ַא רעביא -- ןבעל סָאד ךיז ףיוא ןעמונעג
 יא רע רע ,טנעקרעד ךָאד טָאה ןעמ ?םיא רעטניה ךיז טקעטשרַאפ סע
 -ּפָא םעד ףיוא טַאהעג תונמחר ןבָאה ןשטנעמ עמורפ .דמעמ ַאזַא ןיא שטָאכ

 -רַאפ ,לקניוו ןייז ןיא טקוררַאפ םַאזנייא ױזַא טציז סָאװ ,ןַאמנגנוי םענעסירעג
 ,ןבעגעג רעדיילק ערעדנַא םיא טָאה ןעמ .ןגייווש ןופ רעסעלש יד ףיוא ןסָאלש
 .טקנעשעג דמעה ַא לָאמַא םיא ןבָאה רעבייוו עמורפ

 זיא רע ואוו ,תבש ,שיט ןדמערפ ַא ייב :ןפָארטעג וליפַא טָאה לָאמַא
 ךיז טָאה ןעמ .ןלאיחי ןגעוו ,םיא ןגעוו טדערעג ןעמ טָאה ,חרוא ןַא ןעוועג

 ,םעדייא ןַא סרַאדנערַא ןַא ןַאמנגנוי ַא ןגעוו תוישעמ עכעלרעדנואוו טלייצרעד
 רעדנואוו עסיורג ןטנַאק רעמעדָאר יד ןיא טָאטש ַא ןיא טלָאזעג טָאה סָאװ
 זיא טציא .םיא ףיוא טגָאזעג-תואיבנ טָאה יבר רעקצָאק רעד ןוא ,ןזײװַאב
 ,זיא רע ואוו ,טשינ סייוו רענייק סָאװ ,ןדנואוושרַאפ ואוו-ץעגרע רע

 טושּפ םיא טָאה ןעמ ,טנעקרעד דלַאב םיא ןעמ טָאה לָאמשרעדנַא ןַא
 ןייז םירָאװ ,"דיא-םיליהת; רעטנַאקַאב רעד לָאמַא טשינ זיא רע יצ ,טגערפעג
 ,ןעגנַאגעגמורַא הנידמ רעד רעביא לָאמסנעד ןיוש זיא םש

 ןוא םיא טקרעמַאב ןעמ זַא ,טָאטש ַא ןיא ןעזרעד לאיחי טָאה םיוק רָאנ
 ערעדנַא יד יו דבכמ רעמ םיא זיא ןעמ ,ןענעקרעד וצ ןָא םיא טבייה ןעמ
 ףיוא טרַאװעג ץלַא טָאה לאיחי םירָאװ .ןדנואוושרַאפ דלַאב רע זיא ,םיחרוא
 ןעמונעגנָא זיא הליפת ןייז זַא ןוא ןבעגרַאפ םיא זיא דניז ןייז זַא ,ןכייצ ַא
 ...ןזיוװַאב טשינ ךיז טָאה ןכייצ רעד רעבָא .ןרָאװעג

 ןיוש ןעמ טָאה םייהרעדניא .טייצ רָאי ַא רעביא טרעיודעג סע טָאה ױזַא
 רעד ןיא ןעשעג סָאװ:סעּפע זיא לייוורעד .םיא ןָא ןסעגרַאפ טַאהעג דלַאב
 ןלאיחי הנידמ רעד רעביא םיחולש טקישעגסױרַא טָאה ןעמ ןוא ,טָאטש
 ...ןכוזוצפיוא

 ,טָאטש עצנַאג יד ! ןרָאװעג גידעגָארט זיא בייוו סרחוס-דרעפ םעד גילעז
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 טָאה רע סָאװ ,החטבה סלאיחי .םעד טימ ןעגנולקעג טָאה טנגעג עצנַאג יד

 ! טריפעגסיוא טָאג טָאה ,רחוס-דרעפ םעד ןבעגעג טַאהעג

 רָאי סָאד ןלעוװ ייז ביוא זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז בייוו ןייז ןוא גילעז
 רענעי ףיוא ןרעוו ןפורעג ןוא ןברַאטש עדייב ייז ןלעוװו ,דניק ןייק ןבָאה טשינ
 ,"ןוכשמ ,, םעד טזיילעגסיוא טשינ ןבָאה ייז לייוו רַאפרעד ,טּפשמ םוצ טלעוו

 רעטנוזעג רעד .ןילַא םלוע-לשדונובר םעד -- ,ןבעגעג ייז טָאה לאיחי סָאװ

 ,ןעוועג-לחומ םיא טָאה טָאג זַא ,החטבה סלאיחי טימ טקרַאטשעג ,רחוס-דרעפ
 ןופ טײרפַאב ךיז טָאה ,טנַאה רעד ןיא טלַאה רע סָאװ ,ןוכשמ םעד טימ ןוא
 סָאװ ,דניז:טנגוי ןייז ןגעוו קנַאדעג םעד ןופ ,טסגנַא רעד ןוא קערש רעד
 .תוחוכ ענייז ןדנובעג קירטש טימ יוװ טָאה

 -הנותח טָאה סָאװ ,רעטכָאט עשיטַאבעלַאב ענעזעוועג יד ,לבייוו סָאד ךיוא

 עכלעוַא טלייצרעדנָא ךיז טָאה ןעמ ןעמעוו ןגעוו) גנוי-דרעפ םעד טימ טַאהעג
 טָאה ןוא ןדנ ןָא ןעמונעג יז טָאה רע לייוו רַאפרעד רָאנ (ןכַאז עכעלקערש

 ךיז טָאה לבייוו סָאד ךיוא -- ,תובוח יד ןופ ןפלָאהעגסױרַא ךָאנ רעטָאפ ריא
 יז ,ריא וצ טרירעגוצ ךיז טָאה רע ןעוו ,לָאמ ןדעי ןַאמ ריא רַאפ ןקָארשעג

 סעּפע ןייז טעװ ,םיא ןופ ןבָאה טעוװ יז סָאװ ,דניק סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא

 סָאװ ,םעד ךרוד לָאז יז זַא ,טרעטיצעג ןוא טרעטַאלפעג טָאה יז .סכעלקערש

 -מוא ןפיט םעד ןיא ןרעוו ןעמונעגנײירַא טשינ ,םיא טימ ךיז טגינייארַאפ יז

 יז טָאה קערש טימ .טייהנעגנַאגרַאפ רענעליוהרַאפ ןייז ןופ דלַאװ ןכעלמייה
 וצרעד ךָאנ ,גנורעכיזרַאפ סלאיחי טימ ,רעבָא טציא .םיא ןגעג טרעוװעג ךיז
 טָאה טָאג זַא ,ןיבר רעקצָאק ןופ טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,החטבה רעד טימ

 ןפלָאהעג דלַאב ןלעוו ייז ןוא ,זעוועג-לחומ םיא ןוא הליפת רעייז ןעמונרַאפ
 טיירפַאב ךיז יז טָאה ,טנַאה רעד ןיא *ןוכשמ , םעד טימ -- ,רעמ ךָאנ ;ןרעוװ

 ריא וצ ןעיצַאב ךיז ןביוהעגנָא שרעדנַא ץנַאג טָאה יז ןוא ,ןעלפייווצ עלַא ןופ
 סָאד רעדייא ןוא ,ןפַאשַאב רעדנואוו החטבה סלאיחי טָאה םורָא-ױזַא .ןַאמ

 םעד טזיילעגסיוא בייוו גנוי ןייז טימ רחוס-דרעפ רעד טָאה ,ייברַאפ זיא רָאי
 ...ןבעגעג טנַאה רעד ןיא ייז טָאה לאיחי סָאװ ,?ןוכשמ,

 טָאטש ַא ןיא ןטכירּפָא-תולג ןייז ןיא ןענופעג לָאמסנעד לאיחי ךיז טָאה

 ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה רע .ןטנַאק רעקצָאלּפ יד ןיא לסייוו טייז רענעי ףיוא

 -ניא ,רעטניוו ןטימניא ןעוועג זיא סע םירָאװ ,געט רָאּפ ַא שרדמה:תיב ןיא
 געוו ןיא ךיז ןזָאל וצ שממ הנכס ַא ,טסָארפ רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןסיורד
 שטנעמ ןייק זַא ,טגיסעלכַאנרַאפ ןוא ןסקַאװַאב ױזַא ןעוועג ןיוש זיא רע .ןיײרַא
 -ַאב ,רעטנעטלָאקרַאפ ,רעטרעביושעצ רעד זַא ,טגָאזעג ןעוועג טשינ טלָאװ
 ,שינעלגָאװ יד יוז טריפעג ןבעל רעדנַא ןַא לָאמַא טָאה שטנעי רענעסקַאװ
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 רָאה ענעסקָאװַאב-קיד ענייז ףיוא .הנידמ רעד רעביא ךיז ןרעגלַאװמורַא סָאד
 -ץעגרע טָאה רע סָאװ ,לטיה ןרעטופ ןכָארקעגסיױא שירעיוּפ ַא ןסעזעג זיא

 -רַאפ טימ ןצילש רעטיול סיוא ןענַאטשַאב זיא עטָאּפַאק ןייז ,ןעמוקַאב ואוו
 ןענייז סיפ יד ףיוא ,לטרַאג םענעיורטש ַא טימ ןדנוברַאפ ,סעטַאמש עטעטַאל
 ןעוועג ןענייז טנעה יד ןוא םינּפ סָאד .סעשטינָא ענעדנובעגפיונוצ ןעוועג
 .ןקעלפ עטיור ענעסקַאװַאב שיילפ-דליוו טימ ,טלײשענּפָא ,ןלָאװשעג

 -ןיא ןכירקוצפיורַא טגַאװעג טשינ ,ןוויוא ןרעטניה ןענַאטשעג זיא רע
 "עג ןוא קנַאש-םירפס ַא ןיא םינּפ ענעסקַאװַאב סָאד ןננָארגעגנייא ,ךיוהרעד

 טשינ רע טָאה זַאטסקע רַאפ זַא ,סיוא טעז סע .,ןיירַא ךיז ןיא טלמרומ
 ןטלַאהעג רע טָאה ּפָאק ןייז רעבָא ,למיה םוצ טנעה יד טביוה רע זַא ,טסואוועג

 טָאה .סיפ יד ףיוא ןענַאטשעג גנַאל ױזַא זיא רע ןוא ,ךיוהרעדניא ןפרָאװרַאפ

 -עּפש ,ךעלגניא-שרדמה:תיב יד ןופ טשרעוצ ,טייקמַאזקרעמפיוא ןגיוצעג סָאד
 טָאה ןעמ ,םיא םורַא טיירדעג ךיז טָאה ןעמ .ךיוא ןדיא ערעדנַא יד ןופ רעט

 רָאנ טגָאז רע זַא ,טרעהעג טָאה ןעמ ןעוו .טגָאז רע סָאװ ,ןּפַאכפיוא טלָאװעג
 .טזָאלעג-ורוצ םיא ןעמ רע טָאה ,םיליהת

 ןיא ןטלַאהעג םיא טָאה ,טזָאלעג-ורוצ םיא ןבָאה ערעדנַא יד ןעוו רָאנ
 ,דרָאב רעכעליורג רעגנַאל ,רענעגיוצעגסיוא ןַא טימ ןַאמ ַא ןקוקכָאנ ןייא

 טרַאװ ןוא סנטייוורעדנופ רע טייטש גנַאל-ןהעש ןיוש .רֶע יו חרוא ןַא ךיוא
 טשינ טעז ןעמ .ןײרַא םינּפ ןיא ןלאיחי ןקוק וצ טייהנגעלעג ַא ףיוא ץלַא

 טריּפש ןַאמ רעד .קנַאש-םירפס רעד ןיא ןטלַאהַאב זיא רע לייוו ,םינּפ סלאיחי
 ןגייא יד ןופ טונימ ןייא ףיוא םיא טזָאל רע .ןָא-ןטכענ ןופ ךָאנ ןיוש םיא

 -תיב ןיא ןפָאלשעג זיא רע .סנטייוורעדנופ ןלאיחי ךָאנ-טייג ,סױרַא טשינ
 טציא .טכַאנײב טוט לאיחי סָאװ ,ךיז טקוקעגוצ ןוא קנַאב ַא רעטנוא שרדמה

 ,ןּפיל עטכַאמרַאפ ענייז ןיא .םיא רעטניה ,ןלאיחי ןופ טנעָאנ ןיוש רע טייטש
 ןעמ טעז ךיז ןעלקָאש ןטסנרע ןייז ןיא ,ןגיוא ענעקַארשרעד ,ערַאטש ענייז ןיא
 רענרעזייא טימ טרַאװ רע .ןָאט וצ סעּפע העדב טָאה רעדמערפ רעד זַא ,ןָא

 לָאז רע זַא ,עצילָאּפ-םירפס רעד ןופ ןעיירדסיוא ךיז לָאז לאיחי זיב ,דלודעג

 טרַאװ רע ןוא ,ןיילַא ןָאט וצ טשינ סע טגַאװ רע .ןקוקנײרַא םינּפ ןיא םיא
 ,ךעלדנע .ןהעש ןוא ןהעש סע טרעיודעג ױזַא .ןעיירדסיוא ךיז טעװ לאיחי זיב

 קנאשיםירפס רעד ןופ םינּפ ןטימ טיירדעגסיוא ךיז טָאה לאיזחי זַא ,ךעלדנע

 טָאה ,ןפָאלרַאפ געו םעד רעדמערפ רעד םיא זיא ,ןייג ץעגרע טלָאװעג ןוא
 ןגיוא יד ןיא םיא ףיט ןוא גנַאל ןוא ןײרַא-םינּפ ןיא ןלאיחי טלעטשעג ךיז

 -טנעה ַא טימ טײלגַאב ,ןבעגעגסױרַא שטיווק ַא ךיז ןופ רע טָאה ןַאד .טקוקעג
 ,ןשטַאּפ
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 -- !יבר ,םכילע-םולש !רע זיא סָאד זַא ,טסואוועג ךָאד בָאה ךיא --
 ,טנַאה עגידרעטיצ ַא ןלאיחי וצ טקערטשעגסיוא רע טָאה

 ןדיימסיוא טלָאװעג ןוא רעדנואוו טימ טקוקעגנָא םיא טָאה לאיחי זַא
 ,ןטלַאהעגוצ טעמכ רעדמערפ רעד םיא טָאה ,םיא ןופ גנַאג ןייז ןוא קילב ןייז

 ןכָאװ טניז םורַא ןיוש ךייא ךוז ךיא ,ןזָאלּפָא טשינ ךייא לע ךיא --
 ! "דיא-םיליהת, רעד ,לאיחי 'ר ךָאד טייז ריא

 ,ןייג רעטייוו ליוו ןוא ,לאיחי טגָאז -- !דיא 'ר ,העוט ךייא טייז ריא -- .
 ,קפס ןופ ץענ רעד ןיא טּפַאכרַאפ ,רעדמערפ רעד ךָאנ טקוק טונימ ַא

 ,ץענ רעד ןופ סױרַא-סייר ַא ךיז רע טיג דלַאב רעבָא

 -םיליהת, רעד ,לאיחי 'ר טייז ריא !העוט טשינ ךיז ןיב ךיא ,ןיינ --
 יד ןגָאזנָא ןעמוקעג ךייא ןיב ךיא ,יבר !עקַאט ךייא ךוז ךיא ןוא ,"דיא
 טימ טָאה בייוו ןייז ,ןרָאװעג ןפלָאהעג זיא רחוס-דרעפ רעד גילעז זַא ,הרושב
 רעייא ךָאנ ,לזייר ןבעגעג ןעמָאנ ַא ריא טָאה ןעמ ןוא ,לדיימ ַא ןריובעג לזמ
 ! םולשה:-הילע ,בייוו םורפ

 רעכיילב ַא לאיחי טָאה -- ? ריא טסייוו ןענַאװנופ ? לדיימ ַא ןריובעג --
 .ןפורעגסיוא קערש ןופ

 ןגָאזוצנָא ךייא ,הנידמ רעצנַאג רעד רעביא עקַאט ךייא ךיא ךוז סָאד --
 זיא טייצ רעייא ןוא ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא הליפת רעייא זַא ,הרושב יד
 ! ןרעוו-הלגתנ טלָאז ריא ,ןעמוקעג

 .ןענופעגקירוצ לאיחי ןיוש ךיז טָאה --- ? ריא טייז רע רעבָא --

 ,דיא רעד ,לאירזע ךָאד ןיב ךיא ?יבר ,טשינ ךימ טנעקרעד ריא --
 !עמשטערק ןיא טלייהעג סיפ יד םיא טָאה ריא סָאװ

 סָאװ ,קערש רעגיטסגנַא רעד טימ ןקָארשרעד לאיחי ךיז טָאה טציא טשרע
 ךיז רַאפ ןטכױלַאב טײקטרעשַאב ןייז טעז רע ןעוו ,ןשטנעמ ַא טלַאפַאב סע
 סָאװ ,למיה ןופ ןכייצ ַא ןעזעג טָאה רע .לַארטש-ץילב ַא ןופ טכיל םעד טימ
 ןקלָאװ ַא יו םיא טָאה טייקטמעשרַאפ עפיט ַא ןוא ,םיא ןופ ןביוא ליוו ןעמ
 "נָא טָאה ץרַאה ןייז .גנורעטיצרעד ַא ןוא טייקטמעשרַאפ ַא -- ,טליהעגמורַא
 ןּפָארט ַא ןָא -- ןּפיל ענייז ,ןרָאװעג ךיילב זיא רע .ךיוה ןּפַאלק וצ ןביוהעג
 טּפַאכעג םיא טלָאװ ןעמ יוװ ,דרע רעד וצ טדנעוועג ןגיוא יד טָאה רע .טולב
 רַאפ טקנַאדעג טָאג רע טָאה ץרַאה ןיא .הריבע ןַא ייב ,ךַאז רעכעלקערש ַא ייב
 : ךיז ןענעקיילרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ןּפיל יד טימ ןוא ,דסח םעד

 ..טכוז ריא ןעמעוו ,רעד טשינרָאג ךָאד ןיב ךיא רעבָא --

 !ןדיא !ןדיא !סע טייז ריא .,ןכַאמסױרַא טשינ ךיז טעוװ ריא ,יבר --
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 םורַא ןפורעג ,לאירזע 'ר ,דיא רעד ןיוש טָאה --- ? זיא סָאד רעוו ,טסייוו ריא

 סָאד !זנוא טימ זיא סע רעוװ טסייוו ךיא ,ןדיא -- .ןעמַאזוצ םלוע םעד ךיז

 !"דיא-םיליהת, רעד לאיחי 'ר ,רוהטו-שודק רעד ךָאד זיא

 רעטרעדנוה ןופ טלגנירעגמורַא ןעוועג לאיחי ןיוש זיא םורַא טונימ ַא ןיא
 עגידרעטיצ דובכה-תארי סיורג טימ םיא ןבָאה עכלעוו ,ןדיא ןוא םירוחב
 : טקערטשעגסיוא טנעה

 4! יבר ,םכילע-םולש --





 לייט רעטרעפ





 | לטיּפַאק

 הדובע

 ןלאיחי לָאמ עטצעל סָאד ןבָאה רימ טניז ,יײברַאפ ןענייז רָאי ןצכַא
 קלָאפ סָאד סָאװ ,יבר רעצווָאנַאי רעטנַאקַאב רעד רע זיא טנייה ,טנגעגַאב
 ,"דיא-םיליהת רעד; ןעמָאנ ןטימ טניורקעג טָאה

 ןוא .יבר ןרָאװעג זיא רע .ןירַא לטעטש ןייז ןיא ןרָאפעגקירוצ זיא רע

 רעטשרע רעד םיא טָאה סָאװ ,סיפ ענערױרפעגּפָא יד טימ דיא רעד ,לאירזע 'ר
 .שמש ןייז ןרָאװעג זיא ,טנעקרעד

 טימ ךיז טדייש לזייה ןייז ,טײקמירָא רעד ןשיווצ טצעזַאב ךיז טָאה רע
 -עצ טנעוו יד ,טרעקיוהעגנייא טייטש סע ,ערעדנַא יד ןופ רעטנוא טשינרָאג
 ןגיצ .ךַאד-לדניש ןטקייװעגכרוד ַא ןופ לּפַאק ןרעוש םעד רעטנוא טמירק
 יד גידהּפצוח ןעשזירג ןוא סיפ עטשרעדָאפ ערעייז טימ ןיהַא ןכיירגרעד

 טצעזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ךָאמ ןפיט ַא ןופ סױרַא-ןסקַאװ סָאװ ,רעזערג רָאּפ
 ןופ ךיז טיצ סָאװ ,געוו ןגנַאל םעד ןופ ךשמה ַא זיא לסעג סָאד .ךַאד ןפיוא

 -רעדנַאנַאפ רעטיש ןעייטש ךעלזייה יד ןוא ,רערעדנַא רעד ןיא טָאטש ןייא
 סָאד טניר רעזייה יד רעטניה .רעדלעפ עטכייפ עטיירב רעביא ןטָאשעג

 ,ןדיײשַאב סע זיא רָאי ץנַאג ַא סָאװ ,עקװאוטסַאיּפ יד ,לכייט עליטש עניילק
 .לטעטש סָאד טציילפרַאפ ןוא סע ךיז טסיגעצ טסברַאה ןוא גנילירפ ןפיוא רָאנ

 רעייז טימ ןָא-ןעייג סָאװ ,ןשטנעמ ענעדײשַאב ,עמירָא ןציז ןבוטש יד ןיא
 -סוש ,רענשזריק ,רעדיינש-רענעמ- : סעכָאלעמלַאב ,טעברַא רעכעלגעט-גָאט

 ,ןדיא-רעדעס ןוא רעיײגספרָאד ,סרעכעלב ,סרעט

 ,טײלעמירָא םיא םורַא ףיוא ךיז ןטלַאה ,ןילַא רע טניואוו לזייה ןיא

 -ַאב הבדנ ַא גידנעטש ןעמ ןָאק "דיא-םיליהת, םייב זַא ,ןסייוו ייז .םיחרוא
 זַא ,ךיז טכַאמ לָאמטפָא .טשינ ךיוא טלעפ ןעקנירט ןוא ןסע וצ ןוא ,ןעמוק

 יד -- סרעשיפ יד ,שיילפ לטייז ַא הנתמ ַא ןיבר םוצ טגנערב בצק רעכייר א
 ,תופוע םיא ןעגנערב רעגיכלימ יד ,ןרַאדנערַא יד ,ןּפרַאק ןוא טכעה עטסערג
 סעטרעױוּפ ןוא םירעוּפ יד ךיוא זַא ,טפערט ןטלעז טשינ ןוא .רעייא ,רעטוּפ

 ךעלרופ יד ףיוא םיאלוח ערעייז טימ ,ןרָאפרַאפ רַאפרעד עגימורַא יד ןופ
 רעייא לדנעמ ַא רעביא םיא ייז ןזָאל ,ןיבר ןשידיא םוצ ,טעבעגסיוא יורטש
 ףיוה ןפיוא יבר רעד סָאד טקיש -- ,סעלעביצ לטניב ַא ,לפָאטרַאק לקעז ַא רעדָא
 ַא טָאטש רעדנַא ןַא ןופ טמוק לָאמ ליפיוו ןוא .טײלעמירָא יד וצ סױרַא
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 -עמירָא יד תובדנ לָאז רע ,יבר רעד טסייה ,לטיווק ַא טימ ןרָאפוצ סָאבעלַאב

 םיא םורַא דימת רעבירעד ךיז ןטלַאה .ןרעוו ןפלָאהעג רע טעוװ ,ןלייטעצ טייל

 .האובת טימ סיוטש ַא םורַא ןעָארק יו ,סרערָאנש תואמ ףיוא
 ,ךײלַא רע זיא לכ-םדוק .טשינרָאג רע ףרַאדַאב ןײלַא ךיז רַאפ םירָאװ

 ןייז יו םעדכָאנ ,טַאהעג-הנותח לָאמ טייווצ ַא וליפֲא טָאה רע .החּפשמ ןָא

 ןטימ טבעלעג טָאה רע .טעּפמיק ןיא ןברָאטשעג זיא לזייר בייוו טשרע
 ןבָאה סָאװ ,ריא טימ טַאהעג רעדניק וליפַא ,רָאי ןביז-סקעז ַא בייוו ןטייווצ
 טציא ןיוש זיא רעכלעוו ,ןבילבעגרעביא רָאנ זיא ןוז ןייא ,ןטלַאהעג טשינ ךיז

 ערעדנַא טימ שרדמה:-תיב ַא ןיא דמערפ רעד ןיא רע טנרעל ,ןסקַאװרעד
 ,ןובשח סנדיא ףיוא "םינסחי;, ןייק ןעוָאכסיױא טשינ ליוװו רע) םירוחב-הבישי
 ,השא יד .,ןרָאװעג טרעטשעצ תיב-םולש רעייז זיא רעבָא ףוס םוצ .(רע טגָאז
 ,רעטכָאט ַא סניבר ַא ,םכח-דימלת תב ַא ,סוחי ןסיורג ןופ ןעוועג זיא עכלעוו

 טָאה ,דצ סעמַאמ ןוא סנטַאט ןופ םינבר ,סטעפילגוק ןזיולב ןופ טמַאטשעגּפָא
 ןופ ןעוועג טניואוועג םעד וצ זיא יז .טַאטש סיורג ןריפ טלָאװעג סיואכרוד

 רעכלעוו ,ןַאמ ןטשרע ריא ייב ךיוא ןוא ,ןיבר םעד רעטָאפ ריא ייב ,םייה רעד
 םירָא ,ןדײשַאב ַא וצ טניואוועג ,רעבָא לאיחי .לקינייא ןַא סניבר ַא ןעוועג זיא
 טָאה בייוו ןייז סָאװ ,דַארַאּפ םעד טימ ןכַאמ-םולש טנָאקעג טשינ טָאה ,ןבעל
 -תיב ןיא טניואוועג ןוא טזָאלרַאפ רעבירעד יז טָאה רע .ןריפנייא טלָאװעג
 .טג ַא וצ ןעמוקעג זיא ףוס-לכ-ףוס .טײלעמירָא יד טימ ןעמַאזוצ שרדמה

 עשינבר ןוא עשינדמל יד .בייו ַא ןָא לאיחי טבעל ןָא-לָאמסנעד ןופ
 ןָא דיא ַא ,?השא אלב יורש, :םיא ףיוא תומוערת סיורג וליפַא טָאה טלעוו

 ןיימ; :סיורעד טשינ ךיז טכַאמ לאיחי רעבָא .הניכש רעד ןַא זיא בייוו ַא
 ןבילבעג ןָא-לָאמסנעד ןופ ןיוש זיא רע ןוא ?.טײלעמירָא יד ןענייז החּפשמ

 -ָשנ ,טײקנזָאלרַאפ ןוא טיײקמירָא יד םיא םורַא ןבילקעג ךיז טָאה .ןיילַא
 ,טעב ןייז וצ ןעגנַאגרעד ,בוטש ןייז ןיא ,שרדמה:תיב ןייז ןיא טגיטכענ
 ןייז ןרָאװעג זיא ,טײקנזָאלרַאפ ןוא טייקמירָא יד ,יז .שיט ןייז טרעגַאלַאב

 טימ טלייטעג טָאה רע סָאװ ,החּפשמ ןייז ,טרָאװ ןייא טימ --- ,רעטומ ןייז ,בייוו

 ,ןבעל ןייז ריא
 טרעוו "דיא:םיליהת, םייב ףיױלעגנָא סָאד ןעוו ,םיבוט-םימי יד ףיוא

 ןענייז סָאװ ,ןלַאטש יד ןיא ןוא ןרעמַאק יד ןיא ייז ןגיטכענ ,סיורג רעייז
 -ןלעטש ןוא רעייפ ַא ייז ןכַאמ ףיוה ןפיוא .לביטש ןייז םורַא ןסקַאװעגסױרַא
 -עג רעייז ןופ ןסעגעג טָאה לאיחי ,ןכָאק וצ סטכעקעג טימ לסעק ַא ףיוִרַא
 ,טכַארבעגנײרַא לביטש ןיא םיא רַאפ ןבָאה ייז סָאװ ,סטכעק

 ןבילקעג ךיז ןבָאה סע .םיא םורַא ןענייז ןיילַא טיילעמירָא טשינ רָאנ
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 םיא םורַא ףיוא ךיז ןטלַאה סע ,ןשטנעמ ענעזָאלרַאפ יילרעלכ םיא םורָא
 -סיוא ןַא טימ גנוי רעכיוה ַא ,רַאנ םייח ,רענייא .םיעגושמ ןוא םינָארַאנ
 טַאה ,לשולעּפַאק םענדָאמ ַא ןיא ןָאטעגנָא ,ןקעטש ַא יוװ זלַאה ןטקערטשעג
 ןפָארטש וצ ,םיא ןעלדיז וצ ,ןגָאז וצ רסומ ןיבר םעד טכער סָאד ןעמונעג ךיז

 לכ-םדוק .ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ ,הדעו םע לכ ינפב םיא ןעמעשרַאפ ןוא
 לאיחי; :ןעמָאנוצ ןייז ייב רָאנ ןפורעג שרעדנַא טשינ ןלאיחי רע טָאה
 רַאפ רעגערט-לקעּפ ַא ןעוועג טסיב וד זַא ,וטסניימ סָאװ, --- ."גנוי-ספרָאד
 םוצ רע טגָאז --- 7? בר ַא ןייז ןיוש וטסנָאק ,רעפרעד יד ףיוא םירעיוּפ יד

 םיא ןבָאה םיחרוא יד ןוא םידיסח יד .שיט טעװַארּפ יבר רעד ןעוו ,ןיבר
 ןָאט סטכעלש ןייק טשינ םיא טזָאל לאיחי .דייר עכלעזַא רַאפ ןגָאלש טלָאװעג

 ןביוהעגנָא רע טָאה ,ןָאטעג הלווע ןַא רַאנ םעד רעוו טָאה סע ןעוו ,לָאמ ןדעי

 ןייז ןופ ןפיול וצ ןעמוקעג זיא לאיחי ןוא -- *! עטַאט ,עטַאט, :ןפור וצ ךיוה

 ,לביטש
 טלַאה רע ,ברקמ רעייז רַאנ םעד זיא יבר רעד זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ

 ןעמ טָאה .םייריש ןסיב ןטשרע םעד םיא טיג רע ,שיט ןייז ייב טנעָאנ םיא
 יו םירָאװ .תורצ עלַא םיא ןופ ןגָארטעגרעביא ןוא טעדלודעג רַאנ םעד

 רע ,גולק ןעוועג ליפ ױזַא ףיוא ךָאד רע זיא ,ןעוועג טשינ זיא רע שירַאנ
 רע ןוא ,רַאנ ַא ןייז וצ סוחי ַא "דיא-םיליהת, םייב זיא סע זַא ,ןסיוו לָאז
 ,ןטייקיירפ ןביולרעד ךיז געלפ רע .עיגעליווירּפ ןייז ןופ ןצונ ןגיוצעג טָאה
 ןיבר םעד ןיוש טָאה רע זַא :טביולרעד טשינ ךיז טָאה רערעדנַא ןייק סָאװ

 ? גנוצ ןייז ןופ ןרָאװעג-לוצינ ןיוש ןעד זיא רעוו ,גנידצלַא ןגָאז טנַאקעג ןײלַא

 -טיונ םיא ףיוא טרַאװעג לביטשרעדָאפ םעד ןיא ןבָאה ןָא-ןגרָאמירפ ןופ
 טיהעג טָאה ריט יד .טנַאה רעד ןיא ךעלטיווק ענעריּפַאּפ טימ עגיטפרעדַאב
 ןגיוצעגרעביא רענייב טימ ,טעלעקס ַא ,טרעגָאמעגסיױוא .,לאירזע רעטלַא רעד
 ןופ ןסעגעגפיוא ,טעשטרַאקעגנייא ,רָאה עיורג טימ ןסקַאװַאב ןוא טיוה טימ

 רעד ייב טרַאה ,לשיט ןיילק ַא ייב ,לאירזע 'ר ,ןסעזעג רע זיא --- ,טײקטלַא
 רעדָא ןדיא רַאפ רע טָאה טכיל גידנענערב ַא ןופ ןייש םעד ייב ןוא ,טנַאװ

 טָאה רערעדעי ..טנַאה רעגידרעטיצ ַא טימ ןבירשעג ךעלטיווק רעבייוו
 ןעמ .שמש ןרַאפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לרעלעט ַא ןיא ןשָארג ַא טגײלעגנײרַא
 ןוא ןעמָאנ םענעגייא םעד ןגירשעגניײַא ןרעיוא עביוט סלאירזע ןיא טָאה
 טכוזעג טָאה ןעמ סָאװ ,קנערק יד רעדָא ,השקב יד ,ןעמַאמ רעד ןופ ןעמָאנ םעד
 יד, ,"שינעכערב-ןטייז, ,"דניק וצ רעווש טייג, :ןרעוװ וצ ןפלָאהעג ריא ןופ



 שִט םולש

 רעטכָאט ַאא רעדָא ,*הסנרּפ עגנירג ַא. ,"ןענרעל וצ ןרעגַאב ןלָאז רעדניק

 ."ןכַאמ-וצ-הנותח

 ענעכָארבעצ ליפ יד ןופ טציװשעגנָא ןוא םירַאװ זיא לביטשרעדָאפ סָאד

 תמחמ ךיז ןיא טקיטשרַאפ ןעמ סָאװ ,ןצכערק ןוא ןרערט יד ןופ ,רעצרעה

 .ריט טייז רעטייווצ רעד ףיוא ךיז טניפעג רעכלעוו ,ןיבר ןרַאפ דובכה-תארי

 -עגנייא ןַא ,ענעדיא ַא ייב ךיז טסייר טרָאד-ןוא-ָאד .טשינ טפלעה סע רָאנ

 ןיימ ,למיה ןיא עטַאט :סױרַא ןייוועג טקיטשרַאפ ַא ,ךוט ַא ןיא רעטליה

 ענייז ןופ ביוהפיוא ןַא טימ ריא טנָאמרעד לאירזע זיב *!בלַאװש עמירָא

 *!יבר רעד ,ליטש ,ַאש. :ןעמערב
 ,ּפָאק ןרעביא תילט ןייז ןיא טליהעגנייא ,ריט טייז רעטייווצ רעד ףיוא

 טשינ טָאה רע ..ןייא ץלָאה םעד ןיא םינּפ ןייז טבָארג ןוא לאיחי טייטש

 רַאפ ןיכמ ךיז רע זיא טציא .ןענעװַאד ןכָאנ ןיוש זיא סע םירָאװ ,טנװַאדעג
 תושקב ערעייז טימ ןטרַאװ סָאװ ,ןדיא יד ןעמענוצפיוא הדובע רעגליייה רעד
 םלוע םעד ףיוא-טמענ רע רעדייא לָאמ ןדעי .,ריט טייז רענעי ףיוא םיא ףיוא

 ןייא ךיז רע טעברַא ,ךעלטיווק יד טימ םיא וצ ןעמוק סָאװ ,עגיטפרעדַאבטיונ
 .ןפלעה וצ ןדיא יד תלוכיב ןייז לָאז רע ידכ ,לארשי-תבהא ןיא

 רַאפ ןבילקעגסיוא טָאה טָאג סָאװ ,קלָאפ סָאד -- "ול הלחנל רחב םעה;
 ףיוא ןטרַאװ סע סָאװ ,ןײרַא-ריט רעד ןיא רע טמורב -- ,הלחנ רענעגייא ןייז

 ,ךיא ןיב סָאװ ןוא ךיא ןיב רעווק -- .עגיטפרעדַאבטיונ יד ריא רעטניה םיא
 סטָאג ,קלָאפ עגילייה סָאד ,לארשי ,ךייא רַאפ רשוי-ץילמ ַא ןייז לָאז ךיא זַא
 ןייז ןענעפעפיוא לָאז רע זַא ,ןטעבעג טָאג טָאה רע ןוא *7 ןיז עטלייוורעדסיוא

 ןטרַאװ סָאװ ,תורצ ןוא ןדייל עלַא יד ךיז ןיא ןעמענניײרַא ןענָאק לָאז סע ,ץרַאה

 -רעב קחיצייול 'ר זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע .ריט רעד רעטניה םיא ףיוא
 ץרַאה ןייז ןיא ןדיא ַא ןופ רעצ םעד ןעמונעגניירַא טָאה רעכלעוו ,רעוועשטיד

 טָאה רע .ןפלָאהעג טשינ םיא טָאה טָאג זיב ,טזָאלעגסױרַא רעירפ טשינ ןוא
 ןכערבעצ ץרַאה ןייז געלפ רעכלעוו ,רעװַאלסַארב ןמחנ 'ר ןָא טנָאמרעד ךיז

 .ןרערט ןופ טצענעגכרודַא ןרָאװעג זיא תילט ןייז ןוא ,םלוע-לש-ונובר ןרַָאפ

 1 סחנּפ-שרדמ ןיא טגָאז רעכלעוו ,רעצירָאק סחנּפ 'ר ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע
 עלַא ךיז ןעניפעג המשנ רעדעי ןיא ;ןעמַאזוצ תומשנ עלַא ללוכ זיא טָאג,
 ,ייז +..הבושת ןשטנעמ עלַא ןעוט ,הבושת טוט שטנעמ רעד ןעוו .תומשנ
 -תדובע רעד רַאפ יואר ןעוועג ןענייז ,הגרדמ ַאזַא ףיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ

 רַאפ עביל טימ רעייפ גידנענערב ןייא ןעוועג זיא ץרַאה רעייז םירָאװ .שדוקה

 ןלעטשוצנייא ןייז-יואר לָאז רע זַא ,רע זיא סָאװ ןוא רע זיא רעוו רעבָא .ןדיא

 ירבשנל 'ה בורק; :קוסּפ םעד ןָא ךיז טנָאמרעד רע רָאנ ? לארשי רַאפ ךיז
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 ןוא ,רעצרעה ענעכָארבעצ יד וצ טנעָאנ זיא טָאג -- "עישוי חור יאכד תאו בל

 ץרַאה ןייז ןוא טימעג ךיז טָאה רע ןוא .רע טפלעה רעטימעג ענעלַאפעג יד

 טייקטנעָאנ יד ןליפ ךיז ןיא לָאז רע ידכ ,ןיילק ךיז ןליפ וצ ידכ ,ןכָארבעצ

 .טָאג ןופ

 טימ לקניוו ןייז ןופ סיוא-טיירש ןוא טנעה יד ףיוא רע טביוה גנולצולּפ

 ,טָאג -- "יברקב שדח ןוכנ חורו םיהלא יל ארב רוהט בל; :לוק ךעליירפ ַא

 רע זַא .רימ ןיא יינַאב טימעג גיטכירפיוא ןַא ןוא ץרַאה ןייר ַא רימ ףַאשַאב

 ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןפרָאװעג ךיז רע טָאה ,"רוהט בל, םעד טליפרעד טָאה

 יד טשוקעג ,ןײגכרודַא ריא רעביא טעװ לארשי סָאװ ,לעװש יד טשוקעג

 גילייה. :טנעה ענעביוהעגפיוא טימ ןפורעגסיוא ןוא ךעלטסייל יד ,הזוזמ

 ןביל ןייז ןופ טָאג ןופ ןלייפ עלַא עביל טימ טסגָארט וד סָאװ ,לארשי קלָאפ

 ןסָאלשעגפיוא טָאה רע *: לארשי קלָאפ גילייה ,ריד ןגרָאמ-טוג !ןגעוו-סנעמָאנ

 רַאפ ריט יד ףיוא-ןפע ךיא יו ױזַא, :טגָאזעג ןוא ריט רעד ןופ סָאלש םעד
 ןרערט ענייד רַאפ םימחר ןופ ןרעיוט יד ןענעפעפיוא טָאג לָאז ױזַא ,ריד

 ןפורעגסיוא ןוא ריט יד טיירב טנפעעגפיוא רע טָאה טשרע ןַאד -- *!לארשי

 זיא דסח סטָאג !ןײרַא-טמוק !ןיירַא-טמוק ,ךעלרעדניק עביל, :םלוע םוצ
 "! ךייא רַאפ ןפָא

 סָאװ ,םיקסע עניילק טימ ךעלשטנעמ עניילק ןעוועג סָאד ןענייז בור'ס

 םיא וצ ןענייז עסיורג ןייק .ףליה ןטעב ,תוצע ןגערפ םיא וצ ןעמוקעג ןענייז
 .גָאט ןגיטנייה ןזיב םיא ןופ טשינ ןטלַאה םינדמל ןוא םידיסח .ןעמוקעג טשינ

 רעכעלרע ןַא רעייז זיא רע זַא ,סייוו ןעמ ,םיא רַאפ ץרא-ךרד רָאנ טָאה ןעמ
 ,הכרבל-קידצ-רכז ,רעקצָאק רעד לייוו ןוא ,לארשי-בהוא רעסיורג ַא ,דיא
 טלַאפ ,ןעוועג ברקמ םיא ןוא ןטלַאהעג םיא ןופ קירוצ-ןרָאי טימ לָאמַא טָאה
 טָאה רעבָא רַאפרעד .גָאט ןגיטנייה ןזיב ןלאיחי ףיוא ץנַאלג ַא קירוצ ךָאנ
 טײרּפשרַאפ ךיז טָאה םש ןייז .םיא ןיא טביולגעג קלָאפ עגיטפרעדַאבטיונ סָאד

 ַא ןוא לױמ טשטנעבעג ַא טָאה רע זַא ,םורַא טנגעג רעצנַאג רעד רעביא

 .טנַאה עגידלזמ

 ,ףיוה סצירּפ ַא ןיא דָאס םעד ןעגנודעג טָאה סָאװ ,דיא ַא םיא וצ טמוק
 -- ,טקעטשעגניײרַא דָאס ןיא רע טָאה ,ןדנ סרעטכָאט ןייז ,ןשָארג ןטצעל םעד
 זיא --- ,טייצ-חסּפ ךָאנ -- ,ןעגנודעג םיא טָאה רע ןעוו .ןדליג טרעדנוה יירד
 -- ,ץכעילב טימ טקעדַאב ןעוועג ןענייז רעמייב עלַא ,ןייש ןעוועג טלעוו יד

 ואוו ,טייצ-הריפס ןטימניא טכַאמעג טציא רעבָא ךיז ןבָאה !ןעז וצ היחמ ַא
 רעד זַא ,ןטעב ןיבר םעד ןעמוקעג רע זיא .,ןטניוװ ןוא ןטלעק ,ןטלַאה רימ
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 ןוא ךעלענרַאב עגיטייצמוא ענייז רעביא ןבָאה טשינ הטילש ןייק לָאז טניוו

 .ןטישּפָארַא טשינ רעמייב יד ןופ טסביוא עגיטייצירפ סָאד לָאז

 ףיוא ןגעוו סנדיא םעד ןופ לטיווק ןיא שמש רעד לאירזע טָאה ץלַא סָאד
 םעד ןוא ןעמָאנ סנדיא םעד ןבעגעגוצ טָאה ןוא ןבירשעגסיוא שטייט-שידיא
 -םיוא ךיז טָאה ,שיט םייב ןסעזעג זיא רעכלעוו ,לאיחי .רעטומ ןייז ןופ ןעמָאנ
 לדרעב ןייז זַא ,ןעזעג ןעמ טָאה טציא טשרע .תילט ןופ םינּפ סָאד טקעדעג

 יורג-טיינשרַאפ ,ןעזעג טשינ םיא ןבָאה רימ סָאװ ,רָאי ןצכַא יד ךרוד זיא

 םעד רעביא ןגיובעגנייא .דיא רעטלַא ןַא יו סיוא ןיוש טעז רע ,ןרָאװעג

 : טכַארטרַאפ ןוא טסנרע רעבירעד ךיז רע טלקָאש ,לטיווק
 וטסגנַאלרַאפ השקב עסיורג ַא -- ,ןדיא םוצ רע טגָאז --- ,דניק ביל ןיימ ---

 יד ןופ ךעלענרַאב עגיטייצירפ ןייק :השקב עסיורג ַא ,םלוע-לש-ונובר ןופ

 טשינ ןשטנעמ םוש ןייק ייב רָאנ ,ריד ייב רָאנ טשינ .ןטישּפָארַא טשינ רעמייב

 ייס זַא ,ןָאט-הליפת עדייב רימ ןלעוװ ,למיליהת ַא וטסָאה ָאד .,ַאנ !טכַאדעג

 -ּפָארַא טשינ טניוו-םערוטש רעד לָאז טכורפ עגיטייצמוא ערעדנַא ייס ,ענייד

 ...! ןסייר
 דיא רעד טצכערק -- ...טנרעלעג טשינ ךימ טָאה ןעמ ? ןיבר ןטימ ךיא --

 ,טמעשרַאפ
 גָאז .עגידוועדייר יד יו רעכיג עמוטש יד טרעה טָאג ,טשינ טדַאש ---

 תוכז רעמ טסָאה וד .קוסּפ ַא וד ןוא קוסּפ ַא ךיא ,טרָאװ-יײב-טרָאװ ךָאנ רימ
 "םיליהת ןדיא ןטימ קעװַא ךיז טלעטש רע ןוא ---! ךיא יוװ םלוע-לשיונובר םייב
 .ןגָאז

 ףרָאד ןיא טניואוו סָאװ ,רעגיכלימ ַא דיא ַא ,םיא וצ טמוק רעטייווצ ַא

 ,ןפנָארב לטרעווק ַא רעביא רעױּפ ַא טימ טגירקעצ ךיז רע טָאה .,םיוג ןשיװצ

 ,טשינ ךלימ ןייק ןביג ייז ןוא יק ענייז ןָאטעגנָא ףושיכ ַא עטרעױּפ יד טָאה

 .יבר רעד םיא טגערפ -- ? דניק ביל ןיימ ,רימ ןופ וטסליוו סָאװ ---

 .עיוג יד ,ןירעכַאמ-ףושיכ יד ןטלעשרַאפ לָאז יבר רעגילייה רעד זַא ---

 ןיא טייטש סע יוװ -- ,לאיחי טגָאז -- ,טשינ ךיא ןיב רעטלעש ןייק ---

 יד טשינ ןעמ טניימ --- *םניא דוע םיעשרו ,ץראה ןמ םיאטח ומתי; :קוסּפ

 ןוא םײהַא רָאפ .ןייגרעטנוא לָאז תועשר סָאד רָאנ ,דניז יד רָאנ ,עגידניז

 וצ טשינ ךיז טניול ןפנָארב לטרעווק ַא רעביא .יוג ןטימ רעביא ךיד טעב

 טעװ ,ןבלעקּפָא ךיז טעוו וק יד זַא .טשינ ךיא ביולג ףושיכ ןייק ןיא ,ךיז ןגירק

 ..!ןבעג ךלימ רעמ ריד יז
 :םינינע ערערעוװש ןוא ערעטסנרע טימ ןעמוקעג ךיוא רעבָא זיא ןעמ

 ייב הסנרּפ יד ןוא ןעגנודעגסיוא לימטניוו יד. טָאה ןעמ ןעמעוו ייב ,רענייא
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 טָאה ןעמ ,הסיפת רָאפ ךעבענ טייטש סע ןעמעוו ,דיא ַא ;ןעמונעגוצ םיא

 לָאז רע זַא ,ארומ רע טָאה ,ןפנָארב םענעפיירט ןפיוקרַאפ םייב טּפַאכעג םיא
 | .טנעה עשיאוג ןיא ןלַאפנײרַא טשינ הלילח

 -- .כַאז ענעפיירט טימ טלדנַאה דיא ַא זַא ,ביל טשינ בָאה ךיא --
 טשינ לָאז רע ידכ ,ןגיוא יד טנעה יד טימ ךיז טלעטשרַאפ ןוא לאיחי טגָאז

 *,יֵל ויהת םישודק םעוע :ןבירשעג טייטש סע -- .ןײרַא םינּפ ןיא עשר ַא ןקוק

 רימ ףיוא טָאה ןעמ -- .דיא רעד טנייוו --- ! גידלושמוא ןיב ךיא ,יבר ---
 !לובלב ַא טכַאמעג

 םינּפ ןיא ןדיא םעד טקוק ,ןגיוא יד ןופ טנעה יד קעװַא-טמענ לאיחי
 סעּפע טרעוװו ץרַאה סלאיחי ןיא .,ןגיוא ענייז ןיא טנייש טכיל ַא -- ,ןײרַא

 .ןייר םיא ייב זיא םיהלא-םלצ רעד זַא ,טנעקרעד רע :רָאלק
 ,םוק .ןעוועג-דשוח ךיד בָאה ךיא סָאװ ,דניק ביל ןיימ ,לחומ רימ ייז ---

 ,ןגָאז-םיליהת ןעמַאזוצ רימָאל
 םיא טקיש ןוא םיליהת לטיּפַאק ַא ןגָאז ןדיא ןטימ ךיז טלעטש רע ןוא

 ןיא זיא סע זַא ,טסואוועג טשינ טסָאה וד יוװ ױזַאק :טרָאװ ןטוג ןטימ םייהַא

 בוטש ןייד ןופ טעװ סע יוװ ,ןסיוו טשינ וטסעוװ ױזַא ,ןעמוקעגניײרַא בוטש ןייד
 ".טשינ ךיד קערש ןוא -- ,ןדניוװשרַאפ

 טימ טײרּפשרַאפ ןוא גיצרַאהטיירב ױזַא לאיחי זיא גידנעטש טשינ רעבָא
 טציז לאיחי תעשב םירָאװ ; תונמחר סָאד -- ,עפש סטָאג טנַאה רעטיירב רעד

 ןעמענוצפיוא ,הדובע סטָאג ןָאט וצ תילט ןייז ןיא טליהעגנייא ,שיט םייב ָאד
 חוכ םעד ןוא ןעז ןופ חוכ םעד ,חוכ ןסיורג ַא ןבעגעג םיא טָאג טָאה ,לארשי

 םיא רעביא טמוק ,םינּפ סנשטנעמ ַא ףיוא ןעור ןגיוא ענייז ןעוו .ןליפ ןופ
 רע ןוא ץרַאה ןייז ןיא ןַאד טור המכח ַא ,טײקטסואווַאב עטסגינייוועניא ןַא
 ץנַאג זיא סע ןעמעוװ ייב ,םינּפ סנשטנעמ ןיא םיהלא-םלצ םעד ןעז ןָאק
 ,חיר ןטוג םעד רע טליפרעד ךיוא .עילַאק ,הלילח ,זיא סע ןעמעוו ייב ןוא
 ...עשר ןופ -- ןטכעלש םעד ןוא ,קידצ ןוא דיסח ןופ ףיוא-טייג סע סָאװ

 טייצ ַא ןלאיחי וצ ןיוש טרָאפ רע .רחוס-ןסקָא רעכייר ַא םיא רַאפ טייטש
 ,טכעה ןסיורג ַא ,טכַאמ רע סָאװ ,תירב ןדעי ייב ןיבר םעד טקיש ,ןרָאי טימ
 ןייק ןפיול וצ רע טמוק ,טכַאמ רע סָאװ ,טפעשעג ןדעי רַאפ .שיילפ לטייז ַא

 רע טייטש טייקרעכיז רעטניואוועגנייא ןייז טימ .ןיבר םעד ןגערפ עצוװענָאי
 ,"טנעשעק ןיא טָאג ןיוש טָאה רע; -- .יבר ןייז ךָאד זיא סע -- ,ןלאיחי רַאפ
 .זיא רע ןדירפוצ יוװ םינּפ ןייז ףיוא טקוק רע ןעוו ,לאיחי ךיז טכַארט --

 ,ךיד טלעפ סע זַא ,לטיווק ןייד ןופ ךָאד עז ךיא ? המלש ,וטסליװ סָאװ --
 ! טשינרָאג ,םשה-ךורב
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 ,ןפלעה רימ לָאז םלוע-לשדונובר רעד זַא ,ליוו ךיא ,יבר רעגילייה --

 ,.דיגנ ַא ןרעוו לָאז ךיא זַא

 טשינ ןפרַאדַאב ןדיא --- .טניוטשרעד סיוא לאיחי טפור --- ?דיגנ ַא --

 :קוסּפ ןיא טייטש סע יװ .טייקשידיא וצ טדַאש תודיגנ .םידיגנ ןייק ןייז

 ,טגינייּפעג ךימ טסָאה וד סָאװ ,טוג -- "ךיקח דמלא ןעמל יתינע יכ יִל בוט,

 ..ןצעזעג ענייד ןענרעל לָאז ךיא ידכ

 -- .רעטרעוו סניבר ןופ ךיילב דיא רעד טרעוװ --- !יבר רעגילייה ---

 עסיורג סמעדייא ןעמענ ייז רַאפ ליוו ךיא ,ןבעגוצסיוא רעטכעט בָאה ךיא

 ..וימי לכ ייז ןבעג טסעק ,םינדמל

 ףיוא --- ,לאיחי םיא טרעפטנע -- ,ןטעבעג רָאנ טָאה וניבָא-בקעי --

 רעד ןיא טשינ טייטש םינדמל עסיורג סמעדייא -- ,שובלל דגבו לוכאל םחל

 !המלש ,טייהרעטנוזעג ריד ייג .הרות

 סָאד שטָאכ טזָאלעגרעביא םיא טָאה רע סָאװ ,ןדירפוצ דיא רעד זיא

 : טנוזעג
 ןביילב רָאנ לָאז סע .טשינרָאג ןיוש ליוװ ךיא ,יבר רעגילייה ,ןיוש ---

 ,קערש רַאפ רעכיילב ַא ,רחוס-ןסקָא רעקרַאטש רעד טלמַאטש -- ..ןטלַא םייב

 ...ןלאיחי ןופ סטכעלייוורעטניה ּפָא-טערט ןוא

 רעביילב רענעגיוצעגסיוא ,רעגנַאל ַא טימ ,סקַאװ יו לעג ,דיא רעקנַארק ַא

 טייטש ,טנכיײצעגנָא ןמיס ןייז ןיוש טָאה תומה-ךאלמ רעד רעכלעוו ףיוא ,זָאנ

 ןוא ינק ענעטינשעגרעטנוא ןוא תואיּפ ןוא טנעה עגידרעטיצ טימ ןיבר ןרַאפ

 ,עטביילבעגסיוא ענַייז סָאװ ,גנונעפָאה לַארטש ןטצעל ןטימ ןלאיחי ףיוא טקוק

 .ךיִז ןופ ןבעגסױרַא ןענָאק ןעלסייוו-ןגיוא ענעגױצעגכרודַא ןרעדָא עלעג טימ

 עגידרעטיצ יד טימ טגנַאלרעד ןוא רע טלמַאטש --- ,יבר רעגילייה ---

 וצ רעדניק עניילק ךָאנ בָאה ךיא ,יבר רעגילייה --- .לטיווק סָאד טנעה

 .יןרענרעד
 טימרעד ךיז טלעטשרַאפ ,ןרעטש ןייז וצ לטיווק סָאד וצ-טמענ לאיחי

 ןײרַא-טייג רע ,ןָא טשינ ןדיא םעד טקוק רע .,ךיז טכַארטרַאפ ןוא ןגיוא יד

 ןבעגוצטימ םיא םיליהת ןופ קוסּפ ַא ,טסיירט ןופ טרָאװ ַא טכוז רע ,ךיז ןיא

 סָאד טלַאה רע .טמוטשרַאפ ןענייז ןּפיל ענייז רָאנ ,געוו ןגיבייא ןייז ףיוא

 טלַאה תורצ טימ קַאּפ ןצנַאג ַא זַא ,םיא ךיז טכַאד סע .טנַאה ןיא גנַאל לטיווק

 ...סע זיא רעווש ױזַא -- ,טנַאה רעד ןיא רע

 ןיב ךיא זַא .סטוג ןייק טשינ רימ טגָאז ץרַאה ןיימ !יבר רעגילייה ---

 :רופ רעד ףיוא ןגירשעגכָאנ לרעױּפ ַא רימ טָאה ,ךייא וצ ןרָאפעגרעהַא

 ! םילשורי ןייק ,דיא --- *! ימילָאזָארעי ָאד ,עשזדישז;
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 ַא ךָאד זיא סע ,ייא *! םילשורי ןייק ,לדיא, ?טגָאזעג רע טָאה סָאװ --

 זיא לרעױּפ סָאד רעוװ ,סייוו רעוו -- .לאיחי סיוא-טפור -- !טרָאװ סיורג
 לש םילשורי; סָאד רע טָאה טניימעג -- *!ימילָאזָארעי ָאד עשזדישז; !ןעוועג

 ? ארומ רעדיוו וטסָאה סָאװ ,ױזַא ביוא ןוא .(םילשורי ערעכעה סָאד) *הלעמ
 ! טירגעגנָא ןדע-ןג סָאד ריד רַאפ ךָאד טייטש

 ךיז טָאה גנוטכױלַאב ענדָאמ ַא ןוא -- ? ריא טניימ סָאד ,יבר ,יוא --
 ַא טכַארטרַאפ ךיז טָאה רע .ןעלסייו עלעג-ךיילב סנדיא םעד ןיא ןזיוװַאב

 גידעבעל ןענייז ייז ,טייקמוטש ענרעזעלג יד ןריולרַאפ ןבָאה ןגיוא ענייז ,עלייוו
 טולב טשער עטצעל יד םירָאװ .ןעזעג סָאװ:סעּפע ןבָאה ייז ןוא ןרָאװעג
 ןעמוקעג ןקַאב-ןטעלעקס עלעג ענייז ןיא ךיז זיא רעּפרעק ןטרַאדעגסיוא ןייז ןופ
 ,טפול רעד ןיא ןגיוצעגסיוא רעגניפ-ןטעלעקס עלעג ענייז טָאה רע .,ןפיולוצנָא
 עכיילב ענייז טימ טלמַאטשעג ןוא ,ןּפַאנשסיױא טלָאװעג םעטָא טלָאװ רע יו

 ; ןּפיל

 עניילק יד רַאפ ןוא .ארומ ןייק טשינרָאג רַאפ ןיוש בָאה ךיא ,יבר --
 ..! םימותי וצ רעטָאפ ַא ךָאד זיא רע םירָאװ ,טשינ ךיוא רעדניק

 ; רענייז ןיא טנַאה סנדיא םעד טמענ ןוא לוטש ןופ ףיוא ךיז טלעטש לאיחי

 ! ךעלגעמ ץלַא ךָאנ זיא טָאג ייב .טניימעג ךיא בָאה סָאד טשינ ,ןיינ --
 סָאד טגָאזעג רָאנ רימ טָאה ריא יבַא ,סנײאצלַא ןיוש זיא רימ ,יבר --

 ,.,*! ימילָאזָארעי ָאד ,עשזדישז,, : טרָאװ עטוג

 ןרַאפ ארומ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןלאיחי וצ ךיוא ןעמוק ןטלעז טשינ
 ,ןיבר םעד ןטעב ייז .ןדָאלַאב דניז עמייהעג טימ זיא ןסיוועג רעייז ,ןידה-םוי
 ןיא םיא טסגנַא ןבָאה ןשטנעמ עגיזָאד יד .הבושת ַא ןבעגסױרַא ייז לָאז רע

 ןופ ץימש יד יוװ ייז טפערט ןגיוא ענייז ןופ קילב רעד םירָאװ ,ןקוק וצ םינּפ
 טימ ,עטסיירטעג ןוא ,ןיבר םוצ ייז ןעמוק גנונעפָאה ןָא ,רעטיר עגידנעילג
 ...בוטש ןייז ייז ןזָאלרַאפ ,רעמינּפ ערעטיול

 לטיווק ןייז רעביא-טזָאל רערעדעי ןוא ,לארשי ךרודַא םיא רַאפ טייג ױזַא
 טשינ זַא ,ןלאיחי ךיז טכַאד סע ןוא ןָא ךיז ןפיוה ךעלטיווק יד .שיט ןפיוא
 טימ קעז ערעווש ,ערעווש רָאנ ,שיט ןייז ףיוא ןגיל ריּפַאּפ ךעלקיטש ןייק

 ענייז ףיוא ןעמענ סע לָאז רע זַא ,ןפרָאװעגנָא םיא ןעמ טָאה תורצ עשידיא
 .,םימחרה-רעש םוצ ןגָארט ןוא סעציײלּפ

 ןכלעוו ףיוא ,עלעגעוו שירעיוּפ ַא ריט ןייז רַאפ ךיוא טרָאפרַאפ לָאמלייט
 רעױּפ רעד טייטש .,עיוג עקנַארק עכיילב ַא יורטש ןיא טעבעגסיוא טגיל סע
 קירוצ לרעױּפ םעד ןָא-ןעוט ןדיא יד .טנַאה רעד ןיא לטיה ןטימ ןיבר ןרַאפ
 טציא ,לטיווק ַא םיא רַאפ טביירש לאירזע רעטלַא רעד .ּפָאק ןפיוא לטיה סָאד
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 לרעױּפ סָאד .ןלאיחי רַאפ טנַאה רעד ןיא לטיווק ןטימ לרעיױוּפ סָאד טייטש

 טגיל ןסיורדניא ואוו ,רעטצנעפ ןכרוד טנַאה רעד טימ טזייװַאב ןוא טרעטיצ

 -םירָאק ןָא ךיז טנָאמרעד לאיחי .לרופ-יורטש ןפיוא בייוו עקנַארק סָאד

 -טקיק ,רעטצנעפ םוצ וצ-טייג ,לוטש ןופ ףיוא ךיז טביוה רע .?שואעדַאט

 ןופ טמענ .ןגיוא יד טכַאמרַאפ רע .לרופ עשירעיוּפ סָאד טעז ןוא סױרַא

 .יעשידיא יד ןשיוװצ ןײרַא סע טגייל ןוא לטיווק סָאד טנַאה סלרעיױּפ

 יד ןענעפע ןסייהעג רע טָאה ,ןעניױשרַאּפסנַאמ יד טימ ךיז טגיטרַאפעגּפָא

 ערעייז טימ טרַאװעג ןבָאה סָאװ ,רעבייוו יד וצ ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןוא ריט

 -וצ טשינ רע טָאה רעבייוו ןייק .לביטש-טרַאװ ןיא טנעה יד ןיא ךעלטיווק

 ןקורּפָארַא ןסייהעג ייז טָאה ןעמ .לָאמַאטימ עלַא רָאנ ,רעדנוזַאב ןעמונעג

 טימ ּפָאק ןייז טקעדרַאפ טָאה לאיחי .ּפעק ערעייז רעביא סעליישטַאפ יד

 -םיוא ,הזוזמ רעד ןבעל ריט רעד ייב ךיז טלעטשעגקעוװַא ,תילט ןסיורג םעד

 עמיטש רעגידרעטיצ ַא טימ .רעבייו יד טשטנעבעג ןוא טנעה יד ןביוהעג

 -עג טָאה רע .בייוו ןשידיא ןופ ןטיױנ יד ןענעכערוצסיוא ןביוהעגנָא רע טָאה

 : רעטרעוו עטסכעלצינ ןוא עטסטושּפ יד ייז וצ טדער
 ,ןטַאט ןביל ןופ טשטנעבעג ,לארשי ןופ גנוריצ ,רעטכעט עשידיא עביל,

 ןוא ןגיוא סרענעמ ערעייא ןיא ןח ןגיטכיל ַא גידנעטש ןבָאה טלָאז ריא זַא

 ןייק טלָאז ריא .ןגיוא ערעייא ןיא טייקנייש ןעניפעג ןלָאז רענעמ ערעייא

 ערעייא ןיא ךלימ גונעג ןבָאה טלָאז ריא ,רעטכעט עשידיא ,ןבָאה טשינ רעצ

 ןוא תוּפרח ןָא עפשב הסנרּפ ןוא ,ןגעוו-סרעדניק עניילק ערעייא ןופ ןטסורב

 ןענרעל ןוא ןציז סָאװ ,רענעמ ןוא רעדניק ענעסקַאװרעד ערעייא רַאפ תושוב

 ..םישנ-רדס רעייא ךיוא ענעגייא סָאד ,גנירג ןעמוקנָא ךייא לָאז ןגָארט רעיא

 ,טלעוו רעד ףיוא סנבעל ןעגנערב טלָאז ריא ,טייצ רעייא ןעמוק טעוװ סע זַא ןוא
 ןייק טלָאז ריא .טייקטכייל ןיא ,םימומ ןָא ,תומילשב ןעגנערב ייז ריא טלָאז

 ערעייא ןעיצרעד וצ ןבָאה היכז יד טלָאז ריא .ןבָאה טשינ םינב-לודיג-רעצ
 "!רעטכעט עשידיא עביל ,םיבוט םישעמלו הּפוחלו הרותל רעדניק

 -טיווק יד רעבייוו יד ןופ ןעמונעגוצ טָאה ןוא ןעגנַאגעגמורַא זיא לאירזע

 ..ערעדנַא יד טימ טגײלעגנעמַאזוצ ןוא ןגָארעטגנײרַא ייז ,ךעל
 ,ןטסגנַא ןוא סייווש ןיא טקיײװעגכרודַא ןעוועג ןיוש זיא רעּפרעק סלאיחי

 ךיז טָאה דמעה סָאד ...ןָאטעג ןעוועג טעברַא עשיזיפ ערעווש ַא טלָאװ רע יו

 ןרעביא ןרעטש ןופ ןענורעג םיא זיא סייווש רעד ןוא בייל ןפיוא טּפעלקעג םיא
 ...הדובע ןייז וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה טציא טשרע .ןיײרַא-דרָאב ןייז ןיא םינּפ
 רע זיא ,ןיילַא ןבילבעג זיא רע ןעוו .ךיז רעטניה ריט יד ןסָאלשרַאפ טָאה רע
 -סױרַא טָאה ,בוטש ןייז ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעמעלעב םוצ ןעגנַאגעגוצ
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 רעביא ןגָארט ןדיא סָאװ ,קַאז ןכעלנייוועג ַא ,קַאז ַא שדוק-ןורָא ןופ ןעמונעג

 ייס ,שיט ןפיוא ןגעלעג ןענייז סָאװ ,ךעלטיווק יד ןעמונעג ,םורַא רעפרעד יד
 ,קַאז ןיא ייז טגײלעגנײרַא ןוא ,עשיאיוג יד ייס ,עשידיא יד

 טָאה אשמ רענטנעצ טנזיוט ...ןעמוקַאב אשמ לָאמַאטימ טָאה קַאז רעד
 ןטעבעג עכעלשטנעמ יד טימ ,ןטיונ עכעלשטנעמ יד טימ קַאז רעד ןגיואוועג
 ךָאנ ,קעווצ ןוא תילכת ךָאנ ,דיירפ רעמירָא רעד ךָאנ ,טנוזעג עלעסיב ַא ךָאנ
 טָאה ,ןרָאי עשלגניא ענייז ןיא לָאמַא יו ןוא .טלעוו רענעי ףיוא ןבעל םעד

 ןזָאל ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןוא סעציײלּפ יד ףיוא קַאז םעד ןָאטעגיּפַאכ ַא רע
 ןבָאה ןטניוו-יינש .ןעוועג סע זיא געוו רעכעלרעפעג ַא ןוא ,ןײרַא-געוװ ןיא
 -יינש יד ןיא לָאמַא יו .ןעמונעגכרוד בייל ןייז ןבָאה סעכורעוװַאז ,ןזָאלבעג

 ןענייז הלבח-יכאלמ ,סיפ ענייז רַאפ טנפעעגפיוא ןכייט ךיז ןבָאה רעדלעפ

 םיא ןגעג טלעטשעג ךיז ןבָאה ןדרעוװש עגידרעייפ טימ םיכאלמ ,ןסקַאװעגסיױא
 -םערוטש .,ןגיוא ענייז רַאפ ןסקַאוװעגסיױוא ןענייז טנעוו-תועינמ .געוו ןייז ףיוא
 טשינ םיא ןוא רעגניפ עטיירדעגנייא ערעייז ןשיווצ טּפַאכעג םיא ןבָאה ןטניוו
 יו ,הלבח-יכאלמ יד טימ טלגנַארעג ךיז טָאה לאיחי רעבָא .טזָאלעגּפָא רעמ

 ןכָארבעצ ,םימי עגידרעייפ טזײרּפשעגכרוד טָאה רע ,ךאלמ ןטימ בקעי לָאמַא
 ןיא ןריט ענעסָאלשרַאפ טלַארּפעגפיױא ,ןלָאט ןוא גרעב ןטימעגסיוא ,טנעוו

 םיא ןבָאה סמערוטש םוש ןייק ,ןטניוו םוש ןייק .ןגיטשעגרעביא ןצענערג
 ,ןטלַאהקירוצ טנָאקעג טשינ

 ! סעציילּפ עניימ ףיוא תורצ עשידיא גָארט ךיא ! געוװ ןיימ ןופ ּפָארַא --
 ! קַאז ןיימ ןיא ךיא גָארט ןרערט ןוא ןעיירשעג ,תוליפת !געוװ ןיימ ןופ ּפָארַא

 ןבָאה סיפ ענייז ,אשמ רערעוװש רעד ןופ ןגיובעג ךיז טָאה רעּפרעק ןייז

 ןוא .ךרוד ןצינערג יד רע טערט ,סייווש ןוא ןטסגנַא ןיא ןדָאבעג .ןטינשעג ךיז
 ןטכײלסױרַא טייקיולב רעד ןופ ןרעיוט עגידרעייפ יד ןיוש רע טעזרעד טָא
 ןעזרעד טעװ רע ,ןקערטשסיוא םיא וצ ךיז טעװ טנַאה ַא ,טירש רעטצעל רעד

 רעיוט םעד רעטניה יז טייטש טליהעג ןצרַאוש ןיא ."דסחג -- ,טכיזעג ַא
 םיא טעוװ יז ,קַאז ןרעוש םעד ןבעגרעביא רע טעװ ריא .םימחרה-רעש ןופ

 לאיחי !טירש רעטצעל רעד ,טירש ןייא ךָאנ ...לוטש סטָאג רַאפ ןטישסיוא
 םעד רע טגנערב ,ןטסגנַא ןיא ןדָאבעג ,תוחוכ עטצעל יד טימ .ךיז טקרַאטש
 זיא רע -- ,ןייא תכורּפ ןיא םינּפ ןייז טלקיוו ,וצ-שדוק:ןורָא םוצ קַאז
 ! ליצ ןייז וצ ןעמוקעגנָא

 םולח ןייז ןופ םיא טקעוװ ןעמ ,ןָא ריט ןייז ןיא ןעמ טּפַאלק גנולצולּפ

 -רעביא ,לופ ןיוש זיא ץרַאה ןייז ,רעמ טשינ תוחוכ ןייק טָאה רע .,ןיינ ,ףיוא
 ךיא, .ןעמענניירַא טשינ ץרַאה ןייז ןיא תורצ עיינ ןייק רעמ ןָאק רע ,טליפעג
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 ןיימ ,רעמ טשינ ןָאק ךיא .גונעג טמערַאװעגסיױא טשינ עטלַא יד ךָאנ בָאה

 טשינ ןרעה ריט רעד ןיא ּפעלק יד רעבָא .ךיז רע טכַארט --- *!לֹופ זיא קַאז

 לָאז .קירוצ םיא טפור ןעמ .ןעשעג סעּפע זיא סע זַא ,רע סייוו טציא ,ףיוא

 קירוצ םיא ןעמ טקיש םעדכרוד ?טנייה ןעמעננָא ןלעװ טשינ קַאז ןייז ןעמ

 יד ףױא-לַארּפ ַא רע טיג טסגנַא ןוא רעזייבעג טימ ? טירש ןטצעל םעד ןופ

 םיא רַאפ טייטש ,םינּפ טלַארטשַאב-תחנ ַא טימ ,דיא רעגינייבטיירב ַא .ריט

 .ץַאט ַא ףיוא ךעקעל ןסיורג ַא טימ
 ןיימ ןופ הנותח רעד ףיוא ןטעב ןעמוקעג ךייא ןיב ךיא ,יבר רעגילייה ---

 ,דיא רעד טגָאז -- !דניק
 !ןעד וטסיב רעװ ?דניק ןייד ןופ הנותח רעד ףיוא --

 ךיא .רחוס-דרעפ גילעז ךָאד ןיב ךיא ? יבר ,טשינ ךימ טנעקרעד ריא --

 ...! הנותח ,םשה-הצרי-םא ,ןגרָאמ ,רעטכָאט ןיימ ,לזייר ךָאד ךַאמ

 ? לזייר ---
 יז .טָאג ייב זנוא רַאפ ןטעבעגסיוא טָאה ריא סָאװ ,דניק סָאד ,ָאי --

 .לזייר ,םולשה-הילע ,בייוו רעייא ךָאנ ךָאד טסייה

 טקעװ -- ,ָאי ,ָאי !םולשה:-הילע ,בייוו ןיימ ךָאנ !לזייר ,לזייר ,ָא --

 -- ,ןמיס רעטוג ַא סע זיא ייס-יוו-ייס --- ,סױרַא ןטלעװ ענייז ןופ לאיחי ךיז

 ַא ,לאירזע ,ביג ...דסח תניחבב זיא הלכ -- .רעטכירעגפיוא ןַא לאיחי טגָאז

 ! ןפנָארב עלעסיב
 ךיז ןבָאה ןגיוא ענייז ,ןּפַאכּפָא םעטָא םעד טצעזעגקעווַא ךיז טָאה רע

 ןייז ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה רע .ןעזעג סָאװ-סעּפע טָאה רע .טרעטיילעגסיוא
 ןכייצ ַא ןבעגעג םיא טָאה ןעמ ,רעכיז ןעוועג זיא רע ןוא ...םולשה-הילע ,בייוו

 ..ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז תוליפת ענייז זַא ,למיה ןופ

 לקיטש ַא ןעוועג-םעוט טָאה רע .ןגילעז וצ םייחל ןעקנורטעג טָאה רע

 "ניא טיײלעמירָא יד וצ טקישעגסױרַא רע טָאה עגירעביא סָאד ןוא ,ךעקעל

 ,ןסיורד



 2 לטיפַאק

 גָאט-הנותח סלזייר

 וצ ןעגנוטיירַאברָאפ עטצעל יד טכַאמעג ןעמ טָאה רחוס-דרעפ גילעז ייב

 יד וצ רועיש ןייק ָאטשינ רָאג זיא סע .לזייר הדיחי-תב ןייז ןופ הנותח רעד

 ,"ךעלרעגניפ; ןופ טלַאטשעג ןיא ךעלכיק יילרעלכ ןוא ןטרָאט ןוא רעכעקעל

 ןוא ןדָאלּפ ,סקעבעג-רעקוצ ןוא -לדנַאמ יד וצ ,"ךעלעגייפ , ,"ךעלצרעה;

 ןעמוק ןכָאװ ייווצ טניז .הנותח רעד וצ טיירגעגנָא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעלדורטש

 ,רעכיקרָאג לדוד טימ סניכעק עשרעבייוו ייווצ יד ןבוטש יד ןופ סױרַא טשינרָאג

 "עג ןעמ טָאה שיפ ךייט ןבלַאה ַא .ןתירב ןוא תונותח עלַא ןופ רעוורַאס םעד

 "עּפס ןעמ טָאה ,ןעמ טגָאז ,סקָא ןצנַאג ַא .ןּפרַאק ןוא ןטכעה רעטיול ,טכַארב

 !ךעלקישטרוק עגנוי ןוא רעניה ןוא סעקשטַאק טנייה ןוא ,ןטכָאשעג לעיצ

 ןָא ןעיצ טייצ-שדוח ַא טניז .ּפעט עסיורג יד ןיא ךיז ןדיז עצנַאג סרעקעל

 .עצװענָאי ןייק טנגעג רעצנַאג רעד ןופ טײלעמירָא

 "תב ןייז הנותח טכַאמ גילעז רחוס-דרעפ רעכייר רעד ,טייקגיניילק ַא

 ףיוה ןפיוא .טייצ ךָאװ ַא ןיוש ןטײצלָאמ:טײלעמירָא טעװַארּפ ןעמ !הדיחי

 -עג ןטכירעג-שיילפ ןעלסעק עסיורג ןיא ,ןדנוצעגרעטנוא רעייפ ַא ןעמ טָאה

 יד ןיא ,ףיוה ןפיוא טײלעמירָא רַאפ ןעמ טריוורעס ןשיט עסיורג .טכָאק

 ןיא ייברעד טייטש רחוסידרעפ גילעז ןוא .ךיז טזָאל סע ואוו ןוא ןרעמַאק

 םענעטעמַאס ןטרילָאק ןייז ףיוא .םישובלמ ,עטכַאמעג הנותח רעד וצ ןיוש ,עיינ

 יד טלַאה רע ,רעגייז ןופ טייק ענרעבליז עסיורג ןייז ןפרָאװרַאפ זיא טעלישז

 :טעװעדנַאמָאק ןוא סענעשעקדןזיוה יד ןיא טנעה

 סרעקעל !עיצרַָאּפ ַא טנופ ַא !ןבעג ייז וטסלָאז ןטכעה עצנַאג וצ --

 ! דניק גיצנייא ןייז הנותח-טכַאמ גילעז זַא ,ןסיוו ייז ןלָאז !עצנַאג

 ןכעלקילג ַא רעטנוא זיא סָאװ ,הלכ יד ,ייברעד זיא ןיילַא הלכ יד ןוא

 טשינ סָאװ ,למיה ןיא רשוי-ץילמ ןטוג ַא טָאה סָאװ ,ןרָאװעג-ןריובעג ןרעטש

 היכז יד טָאה יז זַא ,ןייא ריא רַאפ ךיז ןלעטש תובָא עגילייה יד רָאנ שרעדנַא

 ,טגָאז ןעמ .הבישי רעד ןיא רוחב רעטסעב רעד זיא רע .ןַאמ ַאזַא ןגירק וצ

 טעװ סע ,יוליע ןַא -- ּפָאק ַא .ענעשעק רעד ןיא ןיוש הארוהירתיה טָאה רע

 -ענילָאנירק ןטיירב ריא ןיא ןדיײשַאב ,ןיילַא הלכ יד !טלעװ ַא םיא טימ ןעגנילק

 ענייש יד טימ -- ,טכַאמעג דייז רענָאיל ןטסעב ןופ ,טגָאז ןעמ --- ,לדיילק

 -יירב רעד טימ ,זלַאה ןפיוא תונתמ-הלכ ענייש עריא טימ ,טיײנַאב ךעלזנערפ
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 ריא טָאה רעטָאפ ריא סָאװ ,טייק רענעדלָאג רעסיורג רעד טימ ,שָארב רעט

 -ַאפ ןדייז ַא ןופ ךעלרעגניפ עריא טימ טלייט -- ,טקנעשעג םיאנת יז יצ
 ,טלָאװעג רע טָאה יױזַא .ןַאמירָא ןדעי ןדליג ןשיליוּפ ַא סױרַא לכעליישט

 -סיוא ןטסנעֶש ריא ןיא ,ןיילַא הלכ יד רָאנ ,שרעדנַא טשינ ,רחוס-דרעפ גילעז
 ,רעבייוו עטעפ ,עטרָאיַאב יד .ןלייט תובדנ טײלעמירָא יד לָאז ,דיילק-רעייטש

 ,רעגניפ יד טימ ןּפַאטַאב ,ייז ןופ ךיז טרעה סָאװ ,קנַאטשעג-זיימ םעד טימ

 סלדיימ םעד ןופ סנדייז סָאד ,ןסע ןופ גיּפעלק ןוא טעפ ייז ייב ןענייז סָאװ

 ןיא רערעדנַא רעד וצ ענייא ןדער ןוא ךעלכיט סהלכ רעד ןרירַאב ,דיילק
 : ןײרַא-רעיוא

 סייו ןעמ .ןייז רעטכָאט ַא סבר ַא טנַאקעג טָאה יז .דניק רשכ ַא --
 -לדייא רערעייט ַאזַא רחוס-דרעפ גילעז וצ ךיז טמענ סע ןענַאװ ןופ ,טשיגרָאג

 ! ןייטש

 סיוא-טדער ןעמ שטָאכ ,טגידניזעג טָאה רע שטָאכ .,לזמ טָאה דיגנ ַא --
 ןעוועג-הכוז רע טָאה --- ,ךָאד וטסעז ,טייטש טרָאק רעד ןיא סָאװ ,םיא ףיוא
 !ןריפ וצ הּפוח רעד רעטנוא רעטכָאט ןייז

 ,םיא רַאפ ןטעבעגסיוא יבר רעד טָאה סָאד --

 ,טלָאצַאב דניק-ןוא-בייוו ןגייא ןייז טימ רַאפרעד ,ךעבענ ,טָאה רע --
 ןעשעג טלָאװ סע יװ ױזַא ?טשינ ןעד סע ךיא קנעדעג .דיא רעטוג רעד

 -דרעפ םעד ןוא ,ןברָאטשעג טעּפמיק ןיא בייוו סָאד זיא ןײלַא ןיבר םייב .טנייה
 ,ןריובעג לדיימ ַא טָאה בייוו סרחוס

 ךָאד סייוו םתסה-ןמ !ןכַאז עכלעזַא ןיא ןשימ וצ ךיז רימ ןבָאה סָאװ ---

 ַא ןענלזג ,ןענעבנג טסגעמ ,טסעז ,ַאנ .טוט רע סָאװ ,םלוע-לש-ונובר רעד
 וצ לָאװ טימ רָאנ טָאה ןעמ יבַא ,ץלַא טסעגרַאפ ןעמ -- ,ןענעגרה ןשטנעמ
 ...ןקעדַאב

 ףיוא ןלָאפ סָאװ ,ןקילב יד ןופ ןוא ןעשטּפעש םעד ןופ טמענרַאפ הלכ יד

 -לדיימ עריא ףיוא ךיז טלגיּפש טייקטיור עלעדייא ןַא ...טניימ ןעמ ןעמעוו ,ריא

 ןגייא ןייז טימ טָאה ןוא ןטעבעגסיוא יז טָאה יבר רעד ַא ,ןיוש סייוו יז .ןקַאב
 .יז .דניז סרעטָאפ ריא רעביא ץלַא -- ,ריא רַאפ טלָאצַאב דניק ןוא בייוו

 -סנַאמ יד וצ רעביא:-טייג יז .לענש טדניװשרַאפ ןוא ּפָאק םעד ּפָארַא טגיוב

 עטצעל יד ןעקשטָאמס ןוא שיט טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןציז סָאװ ,ןענױשרַאּפ

 ערעייז ןופ רעגניפ יד טימ סיוא-ןשיוו ייז סָאװ ,סטעפ ןוא ןייב ןופ ןטשער
 -רעד קשח רעד זיא ,סּפַאנש ןקרַאטש םעד ןופ טציהעגרעטנוא .,סױרַא רעלעט
 טולב עצנַאג סָאד טסיימש סָאװ ,סעכלעזַא ךיז ןביולרעד ייז --- ,ייז ייב טכַאװ

 טימ ןוא גיוא דנילב ַא טימ ,רענייא .סױרַא םינּפ ןפיוא בייל סהלכ רעד ןופ
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 ןוא ןסע ליפ ןופ סייוש טימ ןרעטש ןייז ףיוא טּפעלקעגנָא סעלדוק עסיורג
 ןוא ןגיוא ענעסָאגרַאפ-קשח טימ ,ןּפיל עגידעקשטָאמס טימ ןָא-טריר ,ןעקנירט

 ףיוא ןלַאפ סָאװ ,ּפעצ עצרַאװש ערעווש סהלכ רעד רעגניפ עטסטעפרַאפ טימ
 ןוא ,דלָאג ןסָאגעג-רעווש יו ,טנעה ענייז ןיא ייז טגעוו רע .ןקור ןגנוי ריא
 .טציז סָאװ ,ךלמ ןעמָאל םעד ,רבח ןייז וצ ןּפיל ענעפָאלרַאפ-האנק טימ טגָאז

 :זָאנ רעד ןופ ץיינשסיוא ןַא טימ ,ןבענרעד
 ריד ייז טסנָאק וד ,סיוא ייז טעב ,ןדײנשּפָא פעצ יד טעװ ןעמ ןעוו ---

 ..! ןדניבנָא סַאּפ ןצרוק םוצ
 סעּפע רימ ךיא טלָאװ ,ןטעבוצסיוא סעּפע ָאי ןיוש זיא ,קורזממ ,גייווש ---

 ..ןשטנואוועג שרעדנַא
 םעד ןיוש .םונהיג סָאד גָאט ןיא לָאמ ייווצ ,הלכ יד ,ךרוד יז טייג ױזַא

 ןַאמירָא רעדעי .ןָא-ןטלַאה טײלעמירָא יד רַאפ ןטיײצלָאמ יד יוװ ,גָאט ןטייווצ -

 "זָאנ עטיירב יד טימ ףיוא-טפיונש ,ןדליג ןשיליוּפ טימ ,שיילפ רעלעט ןטימ
 .טייקשהלכ ריא ןופ לסיב ַא גנוצ רעטרעסַאװַאב ַא טימ ּפָארַא-טקעל ,סערד
 ןעמ .טעקַאנ סיוא יז ןעוט ןגיוא עגידנעניגרַאפ טשינ ,ןקילב עגידנרעגַאב
 ,רָאה עריא ,דיילק ריא טרירַאב ןעמ ...ריא וצ ךיז טּפעלק ןעמ ,יז טּפַאטַאב

 -עמירָא יד טימ לצנעט-הוצמ ַא ןצנַאט יז זומ טייצלָאמ ןדעי ייב ...בייל ריא
 יד טימ .טנַאה וצ טנַאה ןופ יז טפרַאװ ןעמ ,ריא רעביא ךיז טסייר ןעמ .טייל

 -ּפָאק ַא טימ ךיז יז טעװעטַאר טייקגידוועמעש לסיב ןטצעל ןוא תוחוכ עטצעל
 .ןײרַא-רדח ריא ןיא גָאטייוװ

 ןבַאה רימ ןוא ,ןפלָאהעג זנוא טָאה טָאג זַא .ןגעוו-הוצמ ןופ ךָאד זיא סע --
 .רעטָאפ רעד טגָאז -- ,ןצנַאט טײלעמירָא יד טימ וטסגעמ ,ןעוועג-הכוז וצרעד

 --- ,ןטעבעגסיוא טָאג ןופ ךיד ךָאד ןבָאה רימ ? דניק רעזנוא ןעד טסיב ---
 .טעב ןפיוא רעטומ יד יז טסיירט

 ! סנייא רָאנ רע טָאה דניק ַא -- ,טייקכייר ןייז טימ גילעז ךיז ליוו ןזייוו
 ןבָאה ןדיומ יד סָאװ ,טכַארּפ רעצנַאג רעייז טימ סעלדנָאר ענעשעמ יד ןעלקניפ

 יד ףיוא ,ךיק רעטיירב ,רעסיורג רעד ןיא .טרעײשעגּפָא הנותח סלזייר וצ
 ,טעבעגסיוא ןסָאס עטעפ ןיא ,ןענַאפ-טָארב ןיא ןיוש ןגיל ןשיט ענרעצליה

 סעקטימיליּפ עסיורג ,סעקַאשטרוק עטלגערּפעג ,סעקשטַאק ענעטָארבעגּפָא

 עטרעביירטעג ,עטפמעדעגנייא סרעבעל ,רעניה עטכָאקעג ןוא ענעטָאזעג טימ
 -נָא טָאטש רעצנַאג ַא רַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,שיילפ ךעלטייז עצנַאג ,רעקיטש
 ןשיקרעט םעניילק םעד טימ רעכיקרָאג לדוד ייז ייב ךיז טערָאּפ סע .,טיירגעג

 םיא ןפלעה סָאװ ,רעבייוו ייוצ יד טימ טעװעדנַאמָאק ,ּפָאק ןפיוא לצימ
 -קַאב ןופ טּפעלש ,טציוושרַאפ ןוא טלעמרַאפ ,ןירעקעב יד האל-לחר .ייברעד
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 רעקעב ןופ ןוא ,ןעלדורטש עטמערוטעג יד ,ןטרָאט עטצעל יד סױרַא ןוויוא
 קעז ,עצנַאג ןשיוק ןיא סעקלוב ןוא ןשטעליוק ,תולח םייהַא טציא ןעמ טגנערב

 ןוא סעלעביצ .גנַאל-ןכָאװ ףיוא ןסע םוצ -- ,ךעלכיק טימ ןענַאפ ,טיורב טימ

 ןציז ,ןעגנוי-ביירט ןופ רעבייוו ,סעיוג ייווצ ןוא .עצנַאג ןטניב -- רעכעטער
 ןטעפ ןוא ןכיר םעד סעמיצ םעד רַאפ ןרעיימ יד ןבָאש ןוא לקניוו ַא ןיא
 טזָאלעצ ,עטציהעצ ַא ןוא עטציוושרַאפ ַא ,הרש עבָאב עטלַא יד ןכלעוו רַאפ

 ןּפרַאק יד ןוא טכעה יד .ןוויוא ןגידנענערב-ילג םעד ןיא ץלַאמש סָאד טציא
 רעסַאװ סעילַאב עסיורג יד ןיא --- ,ןכייט יד ןיא ןוא םימי יד ןיא ךָאנ ןעמיווש

 רעקסניל יד ןופ עטסעב סָאד ןבָאה סרעשיפ יד .ךיק ןיא ןעייטש סָאװ ,םורַא
 סגילעז ןופ הנותח רעד רַאפ ,*טַארב-שַאנ, ַא רַאפ טּפַאכעגסיוא ןוװַאטס עכייר
 וצ ,טונימ רעטצעל רעד ףיוא ןעמ טרַאװ ןכָאק-שיפ ןטימ .דניק ןגיצנייא

 .שירפ שיט םוצ סע ןעגנַאלרעד
 טציא טייטש ,ןעלדנַאה ןוא ןסע רַאפ טניד סָאװ ,בוטש רעסיורג רעד ןיא

 סָאװ ,ּפָא רעייטשסיוא ןופ ןטשער עטצעל יד טמענ ןוא ,בייוו סגילעז ,עטַאלז

 ַא טימ ןוא .ןרָאי טניז הלכ רעד רַאפ ןיוש טיירג ןירעיינסיוא יד עלעדניה

 ןכלעוו ןיא ,לכיט ַא טימ ןדנוברַאפ ּפָאק רעד ,ךיוב םעד רעביא ץריש ןטיירב
 רעד רעביא גָאטײװיּפָאק סיורג רַאפ -- ,ענירטיצ ןופ ןטינש ןקעטש סע

 רעגידתחנ טימ ,רעטומ יד ,יז טייטש --- ,ןָא ןבוטש יד ןיא טייג סָאװ ,עקשטַארג
 ,ןקעדרעטנוא יד ןוא ןקעדרעביא יד ,ןכיצ יד ,רעכעלייל יד טסעמ ןוא ,דיירפ
 ןצנַאג ַא ,טכַארבעג טַאטשקרעװ ןופ טציא טָאה ןירָאטײנ יד עלעדניה סָאװ

 ןוא ןיק ךעלקיטש עטעשטּפָאקרַאפ ייב ךעלדיימ סקעז ןסעזעג ןענייז רעטניוו
 -טעלב; ןוא *ךעלעזיור, עקנישטניילק יד רעביא ןעמונעגסױרַא ךיז ןגיוא יד
 ירא רעכעלייל יד ןיא ןבָאה ייז סָאװ ,"ךעלצרעה, ןוא *ךעלעגיוא, ,"ךעל

 ןבעגעגטימ םיִנּפ םענעגייא ןופ טולב ןּפָארט ַא ךָאטש ןדעי טימ .ןטּפָאהעג
 זיא ןירָאטײנ רעד עלעדניה ןופ םינּפ סָאד זַא ,ץכעיינסיוא סָאד זיא ליפ ױזַא
 עגידנרעטיצ טימ ,שיט ןרעביא ןציז ןופ טרעקיוהעגנייא .לעג-ןוא-ןירג ןיוש

 ,רעכעלייל יד ןופ טנווייל םעד יז טקַאנק ,רעגְניפ ענעכַאטשעצ ןוא עגיכָאנק

 ריא ןופ טייקשהירב עסיורג יד דיירפ טימ טזייווַאב ןוא ךעלכיצ יד טלַאנק
 ןענייז ייז יו ,"ךעלטעלב, יד ,ןיילק ןענייז ייז יו ,"ךעלעגיוא, יד .הכאלמ
 ןדעי ייב יז טשטניוו טייקגינעטרעטנוא סיורג טימ ןוא .טכַאמעג טַאקילעד

 ,טייהרעטנוזעג ןצונ רָאנ סע לָאז יז זַא ,וצ הלכ רעד טנווייל ןלעדייא קיטש

 רעגיטכיזדניווש ריא טימ ייברעד ּפָא-טצכערק יז ןוא ,קילג ןוא דיירפ ליפ טימ
 ,ךעבענ ,ןבעל טסיוװ ַא .ןעוועג ױזַא טשינ זיא לזמ ריא סָאװ ,טסורב רערַאד
 ןעיינ ריא טימ םיא זומ יז סָאװ ,טלַא ןוא טלַאק ,ןמלַא ןַא ןַאמ ַא -- ,טַאהעג
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 ,טניירפ רעטוג ַא סעטַאלז --- ,ייברעד טייטש ,עטנכש ַא ,ענעדיא ַא .ןייז-סנרפמ
 -- .ןגָאז-תוניבמ לָאז יז זַא ,ןפורעגניירַא סױרַא-בוטש ריא ןופ יז טָאה'מ סָאװ

 .טייקטינעג רעשרעבייוו טימ טנווייל םעד טקוקַאב
 רעוו -- ,לכיצ ַא רַאפ ןדליג ַא .טרעוו טשינ סע זיא ליפ ױזַא ,ןיינ ---

 ?טרעהעג סע טָאה

 טימ ןומטמ ַא הנותח יד ּפָא רימ טסָאק סע .ןרעוו לדה-לידב לעװ ךיא --
 .עטַאלז סיוא-טפור -- ,טלעג

 ענעסעלטַא יד טסעמ ןוא בוטש-לקניוו ַא ןיא טייטש רעכלעוו ,גילעז

 לָאז רע ידכ ,טכַארבעגּפָא סָאװ:רָאנ םיא טָאה רעדיינש רעד סָאװ ,ןָא עטָאּפַאק
 ,ןריפ הּפוח רעד רעטנוא ןתח םעד ןעמַאזוצ ,ןדמל ןסיורג םעד ,ןתוחמ ןטימ

 : רעהַא לקניוו ןופ טפור
 ןַא טימ ,זיירּפ םעד ריא ביג .עטַאלז ,ןעגניד טשינ ךיד וטסלָאז טנייה ---

 ,ןכַאמ-וצ-הנותח רעטכעט ןעצ טשינ טסָאה וד ..!וצרעד טשער ַא טימ ,ףדוע
 םענייק לָאז קילג סדניק ןיימ ייב .ןייז ןדירפוצ ןלָאז עלַא זַא ,ליוו ךיא ןוא
 !ןעשעג טשינ הלוע ןייק

 ; ץפיז ןגידנבעגכָאנ ַא טימ בייוו סָאד טרעפטנע
 ...טסייה ןַאמ רעד זַא ---

 טײרּפשעגסיױא ןיוש ןגיל בוטש-ףָאלש סעמַאמ-עטַאט ןיא ןטעב יד ףיוא
 -יולב ,ענעסעלטַא עסייו סָאד :רעייטשסיוא ןכייר םעד ןופ ךעלדיילק יד

 ַא סע טָאה טסָאקעגּפָא .ןריפ וצ הּפוח רעד וצ דיילק עטלמילבעג-טיור-ןוא
 ןכָאנ לעיצעּפס טזומעג ןעמ טָאה טָאטש רעסיורג רעד ןיא ,טלעג טימ ןומטמ

 -עג עסייו יד ןוא ןלָאנש ענרעבליז יד טימ ךעלכיש יד .ןרָאפ רעטסומ

 -עגסיוא סָאד :םעד ןבעל ךעלדנעב-ןקָאז עטרילָאק יד טימ ןקָאז עטקירטש
 ,ץיּפש רענַאיצענעװ םענייפ לקיטש םעד טימ לכעלַאש עטרילָאק ענעטּפָאה

 ,ןגָארט לוש ןיא רוּפיכ-םוי ןדעי וצ סע טעװ הלכ יד .וצרעד ךיז טסַאּפ סָאװ

 טימ *סנגרָאמוצ ףיוא, ענערַאגמַאק סָאד -- ,רעדיילק ערעדנַא יד טנייה ןוא

 ןופ ,ןריפ-לוש םוצ דיילק סָאד ןוא ;ךעלעזנערפ רועיש ַא ןָא ןוא ךעלעשיק

 סָאד ןוא ,טיינַאב סעקסַאּפ ענעדלָאג ןוא טַאקָארב טימ ,דייז ןרעווש רענָאיל
 יד טנייה ןוא .טעמַאס רעשטשָאמַאז ןופ ענירעלעּפ רעד טימ עלעטנעמ-רעביוא

 ליפ יד ןוא ןרילָאק ןיא רעדנעב ,ךעלרעטילפ רועיש ַא ןָא יד טימ ןבייה

 רעד סָאװ ,רעייטשסיוא ןטמירַאב םעד ןענעכערסיוא סָאד ןָאק רעװ .ךעלכיש
 !ןבעגעגטימ הנותח רעד וצ רעטכָאט ןייז טָאה רחוס-דרעפ רעכייר

 םעניילק ריא ןיא ןיילַא טציא יז זיא ןסָאלשעגּפָא ,ָאטשינ זיא הלכ יד רָאנ
 -דרעפ רעכייר רעד ואוו ,זיוה ןסיורג םעד ןיא טָאה יז סָאװ ,רעמיצ-לדיימ
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 עכייר יד טימ ,ןדנ ןסיורג םּפד ןטסַאק םענרעזייא םעד ןיא טלַאה רחוס
 -ּפָאק טָאה הלכ יד זַא ,ןסייהעג טָאה סע  ,ןסָאלשעגנייא ןעקנַאשעג-השרד

 ,טייקגיניילק ַא .ןעורסיוא טגײלעגקעװַא עלעסיב ַא ךיז טָאה יז ןוא ,גָאטייװ
 ןטײצלָאמ-טײלעמירָא עלַא יד ייב ,ןייטשוצסיוא געט עטצעל יד ןיא טָאה יז סָאװ

 ליפ יד ,ןייגַאב וצ ךיז שיטייל ןוא ךעלטניירפ ןשטנעמ עלַא טימ ןוא ,ןייזייב
 עלַא ,ןצנַאט וצ ךעלצנעט-הוצמ ,ןלייטוצסיוא טנעה ענעגייא עריא טימ תובדנ
 ַא טניז בוטש רעד ןיא שינעגָאי סָאד ,שינעכָאק סָאד ,ןטסעמוצנָא ךעלדיילק

 --- ,רָאפ ריא טייטש סָאװ ,גָאט רעסיורג רעד ךָאנ רעטציא ןוא !טייצ שדוח
 ךָאנ טנייה ןוא .ןטרַאוװ סָאד ,ןטסַאפ עגנַאל סָאד ,ןײלַא ריא רַאפ רוּפיכ-םוי ַא
 .ךעלסיפ יד ףיוא ךיז טלַאה יז סָאװ םיוק .,ןייז וצ הוקמ ןיא ןירעקיט רעד טימ
 -סיוא טָאג ןופ תורצ טימ םיוק ,ןדָאבעג ךלימ ןוא גינָאה ןיא ,דניק לדייא ןַא
 דלַאב טעוװ גָאטיײװיּפָאק רעד ,טייהרעטנוזעג ,דניק ןיימ ,ףָאלש, !ןטעבעג

 יד ףיוא ןעייג עלַא ןוא .טגָאזעג ריא וצ רעטומ יד טָאה --- *! ןייגרעביארָאפ

 לסיבַא ךיז טָאה הלכ ידק :ןיא םעטָא םעד ןטלַאה ,םורַא רעגניפ-ץיּפש
 *,.,טגיילעגוצ

 רעש רעד טימ ,ןירעקיט יד לדנענג ,ןירעקעב יד האלילחר עטלַא יד
 ןגָאז ,טייצ ךָאװ ַא טניז סױרַא טשינ ךיק ןופ ןיוש ןעייג סָאװ ,םורַא-ןטניה
 ןופ ןזָאלסיױא טשינ ןעמ ףרַאדַאב ,הנותח רעד רַאפ טכַאנ ַא ,הלכ ַא זַא ,וליפַא

 טשינ ,עטוג:טשינ ,הלבח-יכאלמ ריא ףיוא ןעוװעטַאשט סע ,ןילַא גיוא םעד

 תוחור ,ןייז ייז ןלָאז טכַאדעג-טשינ ,ןגיוא טנזיוט טימ ,ןייז טכַאדעג ייז ןלָאז ָאד
 ןריואושעג רדנ ַא ךָאד טָאה יז !ןײלַא תיליל יד טנייה ןוא .םיקיזמ ןוא
 ןוא טמערישַאב .ןייז וצ קיזמ הלכ עדעי ,ןַאמ ןוא רַאה ריא ,יאדמשַא םוצ
 ,ןייז טכַאנ-הנותח ריא רַאפ הלכ יד זומ טכַאװַאב

 ןיא וייב ןייק טשינ רָאנ רימ טגנערב ,ךַאמעג ןיוש ךימ טזָאל ,טייג ---
 לסיבַא רָאנ ךיז טור ,סטכעלש ןייק ןופ טשינ סייוו דניק סָאד .ןיירַא בוטש

 םיכאלמ עטוג .לביטש ריא ןיא רעדימרַאה ןוא רעדורעג ןסיורג םעד ןופ סיוא
 .טרעפטנעעגּפָא ךעלזייב רעטומ יד טָאה -- !ךַאװ ריא רעביא ןטלַאה

 .טעב ריא ףיוא טשינ טור ,טשינ טפָאלש ןיילַא לביטש םעד ןיא הלכ יד
 ,יז טייטש ,סױרַא רעדלעפ יד וצ ןעייג סָאװ ,עסיורג יד ייב רעטצנעפ יד ייב
 זיב שזַא טעה ,סעקנָאל יד ףיוא דרעפ ענייש סרעטָאפ ריא ךיז ןעשַאּפ סע

 ןטכידעג םעד םורַא טלגנעלש רעסַאװ סָאד .ךיז ייז ןעשַאּפ ּפָארַא-רעסַאװ םוצ
 רעד זיא סע .ּפָא טנָאזירָאה םעד רעיילש ןעיולב ַא טימ טסילש סָאװ ,דלַאװ
 -ג"ל .ןגרָאמ ןייז טעו הנותח יד) געט-הריפס זיא'ס ,יַאמ שדוח רעטסנעש
 -פיוא ךיז טלָאװ לּפעניײוט ַא יװ ,טלַאפ לדנגער"יירּפש ענבָארד ַא .(רמועב
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 ךעלדנקלָאװ עניילק טימ זיא למיה רעד ,רעטציא ךעלטכַאנרַאפ זיא'ס .טזָאלעג

 -ךוזַאל ןשלמיה ןעיולב םעד ןיא רעדניק עטעקַאנ יװ ןעמיווש ייז .טקעדַאב
 ףיוא ךיז ייז ןסיירעצ טָא .עטייווצ סָאד טקעדַאב סנייא ,ךיז ןליּפש ,ןײסַאב

 שטשילב ןטַאמ ַא ייז ןביג טָא ,ייז ךרוד ךרודַא ךיז ןכיילש ןלַארטשזןוז ,ייווצ
 -סיוא ,ןדָאבעגסױא לזערג רעדעי ,ןירג ױזַא זיא עקנָאל יד .ךיז ןשעלרַאפ ןוא
 ,דלעפ סָאד ךיז טיצ גנַאל .ןריובעג"יינ טשרע ,טכייפ ןוא שירפ ,ןגָאװצעג

 סנכש ןשיאיוג ןיא ךעלמייב-טכורפ .ןײרַא-טלעװ רעד ןיא טיירב ןוא טייוו
 טרָאד ןוא ,טקעדַאב ץעכילב ןוא ןגייווצ עטעקַאנ טימ תולכ יוװ ןעייטש ןטרָאג
 ענירג טימ ,טקעלפעג סייוו ,םיוב-עברעוו ַא ןיילַא רענייא םַאזנייא טייטש טייוו

 עקנָאל רעד רעביא דיירפ טימ ןעגנירּפש ,ןעשזריה ךעלדרעפ .טקעדַאב ּפעצ

 ,םייהָא עשַאּפ רעד ןופ יק יד טביירט יעשטַאמ ךוטסַאּפ רעמָאל רעד .םורַא
 *!פענק רימ טיג, :ןעיירש ןוא ךעלמילב-דלעפ עלעג קעּפ טימ ןעייג ךעלגניא

 יד טשינ ,עטכייפ יד ךעלדנקלָאװ יד טשינ ,ענירג יד רעדלעפ יד טשינ
 -נָא .טציא הלכ יד טעז ּפעצ-עברעוו יד רעגיצניוו ךָאנ ,ךעלמייב עגידנעילב
 ןגיוא טימ יז טקוק ,טנעה עגידנור עריא ףיוא ןקַאב עגישיילפ עריא טנעלעג

 דנַאר םעד וצ עטנפעעג-טייוו ,רעגַאב-ןרערט ןופ עסַאנ ,עטמולחרַאפ ,עטכייפ
 ַא טרָאד ךיז טלגנעלש סע ,קעװַא רעסַאװ םעד רעביא דלַאװ ןעיולב ןופ

 ןוא ןיילק ױזַא ,ןרעיוא עריא .טצעזַאב ןלָאּפָאט טימ ןצנַאגניא ,געוו רעטייוו
 יד ואוו ,ןײרַא ךעלּפעל יד ןיא זיב ,טילגעגנָא רעייפ ןייא ןיא ןענייז ,סייוו

 ּפעצ עצרַאװש יד רעטניה ןקור רעקרַאטש רעד .ךיז ןעלבמָאב ךעלגניריוא
 "ןבױט יד רעטנוא לצרעה עניילק סָאד .סעציײלּפ עגידנור עריא טגעװַאב

 ,ןלייצ ּפעלק יד שזַא ןָאק יז .קַאט-קיט :לרעמעה ַא יו טּפַאלק ךעלטסירב

 סָאד ןוא ,ךיז ןדיינש ,ךיז ןגיוב ינק יד .טַאהעג-טייצ וצרעד טלָאװ יז ןעוו

 טסגנַא ןייא ןיא זיא לדייש-ןרעטש ןופ רָאה יד רעטנוא זיב למינּפ עצנַאג
 .ןסָאגַאב

 ןדעי .טציא יז טרעלק עמַאמ-עטַאט ןופ --- 1 ןבעל-הלכ ,ריד זיא סָאװ

 ןעניז ןפיוא ריא טמוק קנַאדעג רעד ןעוו ,ךָאטש ןפיט ַא ריא סע טיג לָאמ

 ןגעוו יז טכַארט רעבָא רעגיצניוו *7 ןגָאז סנגרָאמוצ ייז ןלעוװ סָאװ, .ףױרַא

 ךעד וצ םירוּפ ןעזעג לָאמ גיצנייא-ןייא רָאנ טָאה יז ןכלעוו ,*ןטרעשַאב; ריא
 רעטעּפש ןוא ,ריט ַא ןופ טלַאּפש ַא ךרוד ,טסַאג-וצ ןעוועג זיא רע ןעוו ,הדועס
 ןַא :ןסעזעג יז זיא םיא רעביאנגעג ,טייז רעטייוצ רעד ףיוא .שיט םייב
 ַא .טקעדרַאפ תואיּפ ןיא בלַאה ,ןרעיוא ענענַאטשעגּפָא ,ּפָאק רענערױשעגּפָא

 "וצ רבא ןַא ביל ןדמערפ ַא ןופ יו ,טצרַאטשעגסױרַא םינּפ ַא ןופ זָאנ
 רעד רעטניה יירפ-ןוא-קנַארפ ךיז טריצַאּפש ּפָאנק רעסיורג ַא ...טעּפעשטעג
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 "ןקעטש ַא סיוא רע טעז ןצנַאגניא ןוא ..ףױרַא-ןואיּפָארַא זלַאה ןופ טיוה
 יז טכיילגרַאפ גידנליוו-טשינ .עטָאּפַאק רענעסעלטַא רעטיירב ַא ןיא טעלעקס

 ןופ דלַאב ָאד-טָא ףרַאדָאב סָאװ ,טציא ןכוז ןגיוא עריא סָאװ ,םעד טימ םיא

 ,ןוז סמָאנָאקע רענישָאקנעל םעד --- ...ןטיירוצ ןעמוק געוו ןטייוו ןפיוא דלַאװ

 טימ ,ייווצ דרעב-ןקַאב ענעריושעג :ןַאפעטס ריא ,יקסוװָארבמָאד רעגנוי רעד
 ַא יו ךרודַא בייל ןרעביא ריא טייג רעטיצ ַא .ּפָאק ןגיטכיל ןדנָאלב םעד

 יא ריא זיא סע .רעגנוי ַא ענסָאס ַא ךרוד טניוװ-גנילירפ רעשירפ רעגנוי
 ..טכעלש יא .,טוג

 ןפיוא ןסעזעג זיא רע יו ,ןטלמונַא םיא יז טָאה לָאמ עטשרע סָאד ןעזעג
 ןופ טנײשעגסױרַא ןבָאה רָאה עדנָאלב ענייז ,ןגיוא עיורג ענייז .טסעפ דרעפ
 טימ .טקעדעגוצ ןטייר ןופ ןעוועג זיא רע ןכלעוו טימ ,ביוטש:ןקלָאװ םעד

 רךיא וצ רע טָאה ,לוויטש עטנרָאּפשעג יד ןיא ,טנַאה רעד ןיא טורציּפש רעד
 ןגעוו ,קרעמ ןגעװ ,ץירּפ רענישָאקנעל ןגעוו ,דרעפ ןגעו טדערעג רעטָאפ

 רעטצנעפ ןיא ןענַאטשעג זיא יז ...ריא ףיוא רע טָאה טקוקעג רָאנ ,רעלעטש
 ןפרָאװרַאפ ּפעצ עצרַאװש ייווצ עריא טימ ,טנעלעגנָא טנעה יד ףיוא ,טציא יו

 -- ,ןטכָאלּפרַאפ רעדנעב טימ ,טײרּפשרַאפ טסירב עריא רעביא ,טנרָאפ ןופ
 ,טעכרוּפעג טָאה ץרַאה ריא .ייז ןופ ןעמונעגּפָארַא טשינ גיוא ןייק רע טָאה
 טדימשעגוצ יוװ יז זיא ןענַאטשעג רעבָא ,טציא יו קערש רַאפ טּפַאלקעג טָאה

 ןופ ,גיוא ןייז ןופ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,טפַארק-ףושיכ רעד ןופ טרָא ריא וצ

 ןכלעוו טימ ,בױטש-ןקלָאװ םעד ךרוד בייל ןסייוו ןצנַאג ןייז ןופ ,רָאה ענייז
 -עג ,םיא וצ טדערעג טָאה יז .טקעדעגוצ ןעוועג ןענייז דרעפ ןייז ןוא רע

 ,ןלַאפעגוצ ןיילַא ףוס םוצ ןוא ךיז טלגנַארעג ,ךיז טרעוועג ...ןיינ ףיוא ןריואווש
 "עג רעבָא ,ּפָאק םעד ןגיובעג ,גייטש ןיא ענעגנַאפעג סָאד עלעגייפ סָאד יוװ

 ךיז יז טָא ןדנובעג ןיוש .ךעלעגילפ יד טימ טּפַאלקעג ךָאנ ,ךיז טלּפַאצ

 םענעגייא ןופ ןוא *!ּפָא ךימ זָאל, : דלַאװ ןיא ןלזג ַא ייב יו ,םיא ייב ןטעבעג

 ןעמוקעגרָאפ זיא ץלַא סָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןעמוקעגקירוצ יז זיא ןליוו ןטוג
 ,טדערעגכרוד ךיז ױזַא ןגיוא יד טימ זיולב ,ןושל-םוטש ףיוא

 טרעה יז .ייברַאפ זיוה ריא רַאפ טכַאנרַאפ ןדעי רע טייר ןָא-לָאמסנעד ןופ
 רעטניה יז טייטש ױזַא ..דיל ַא -- טָארט רעדעי .דרעפ ןייז ןופ טירט יד

 "טלַאּפש ַא ןופ ךָאנ-טקוק ןוא ןענידרַאג עגידחסּפ יד רעטניה ,גנַאהרָאפ םעד
 ךיז טייג יז ןעוו ,לכייט םייב בעל-רעמוז ..דרעפ ןייז ןופ טירט יד סױרַא
 ףיוא לקירב סרענלימ םעד ךרוד סנירָאטרבח יד ןופ ךיז יז טרילרַאפ ,ןדָאב

 זיא ןוא ןיירַא-דלַאװ ןיא טריפ לגעטש ןריולרַאפ ַא .גערב טייז רעטייווצ רעד
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 טקילפ יז =- *! ןַארַאפ זיא סע ליפיוו ,ָא; .סעקַאשזק"עדגַאי טימ טצעזַאב
 םעד רעטנוא .ןייז ןסייבנָא ףיוא ישעטַאט ןרַאפ טעוו; --- .לופ לרעבייק ריא

 ,ץלָאה ןיא טצינשעג ,"סוזעיא ַא טגנעה סע ואוו ,געוו-דייש םייב םיוב-עבמעד
 טפַאשטנַאקַאב עטשרע יד טרעוװו טרָאד .ּפָא דרעפ ןייז טימ יז רע טרַאװ

 ,טכַאמעג
 -ַאב רעד ןיא לדנרעטמַאל ןטימ יז טייג ,גנַאל ןענַײז טכענ-רעטניוו יד

 ןעניואוו סָאװ ,סיקצַאנױכ סעקנעינַאּפ יד וצ עגיוװדַאי רעטלַא רעד ןופ גנוטיילג

 ,עמורפ סעקשטילָאטַאק ,ןדיומ עטלַא ייווצ ,לימ-טניוו רעד ייב טָאטש קע ןיא

 -רַאפ, טימ .,ןָאטעגנָא רעדיילק-הּפוח עסייוו ןיא בוט-םוי-ןכריק ןדעי ייז ןעייג
 םענירג; ןדעי .ּפעק יד םורַא טצנַארקעגמורַא ךעלמילב-"טשינ:ךימ:סעג

 רעד ןופ רעדנעב יד ןטלַאה ןוא עיסעצָארּפ רעד ןיא ייז ןעייג *גָאטשרענָאד
 ,טָאג ןייא סייוו -- ,סעקרעשוקַא ,סעקרערעל .ייז ןעמ טפור *תולכ; .הּפוח

 עשיצירּפ רַאפ סעקרעצוּפ רעדָא סעקרעדיינש --- ,ךיז ןגיטפעשַאב ייז סָאװ טימ
 טרָאד ןָאט וצ לזייר טָאה סָאװ, :םורק לסיבַא טקוק רעטָאפ רעד !רעזייה

 "רעטנוא טעוװ לדיימ סָאד; :ןייא ןטוג ןיא רעטומ יד טמענ 77 תולכ יד ייב
 ווירב ַא ,ןפלעהוצ ןושל ןשילוּפ ןיא רעטָאפ םעד ןפרַאדַאב טעװ ,ןסקַאוו

 / *"..ןייגוצמוא ןשטנעמ טימ יװ ןסיוו ,ןדער סענַאּפ טימ ,ןביירש

 ,שילימַאפ רעטוג ןופ .טָאטש ןיא ןעזעגנָא ןענייז סיקצַאנױכ סעקנעינַאּפ יד
 "עג ןטוטיטסניא ןיא ,ןעוועג ןָאיסנעּפ ןיא ןיילַא ,םיצירּפ עטמירָארַאפ ןופ

 .ייז ןופ ענייא רָאנ רשפא יצ ,ןרָאװעג סעקשַאנָאמ עדייב טשינ-ריש .טנרעל

 ,עטנערברַאפ סעקשטילָאטַאק ,םש ןטוג ַא ייז ןבָאה טָאטש ןופ ןטסירק יד ייב
 טרעקרַאפ סע .ןייג וצ רעייפ ןיא הנומא רעייז רַאפ טײרַאב ,ייווצ תולכ-סוזעי
 רעביירש רעד ,שטסימרוב רעד .ןיילַא שטשָאבָארּפ רעד ,חלג רעד ייז ייב טרָאד
 ,רָאסעסַא רעד ,סעצנָאװ עגנַאל יד טימ יקסווָאבַארג *שזרַאטערקעס זַאּפ,

 סנלױּפ רַאפ ךס ַא תומחלמ ןופ ןלַאדעמ טסורב ַא טימ *קינװָאיָאװ, רעטלַא ןַא
 "לַאקסָאמ, רעד לייו ,טקעטשרַאפ שַאט ןיא ףיט טָאה רע סָאװ ,גנואיירפַאב
 סעקשטילָאטַאק, טפַאשלעזעג רעד ןופ ייווצ רעדָא יורפ ַא ךָאנ .דנַאל ןיא טציז

 ןלַארדעטַאק ,ןלָאשטשָאק ןוא סרעטסיולק ןגעוו טדער ןעמ .*ץרַאה ןגילייה ןופ

 ,ץיירק ןופ ץלָאה :ףיוא סעווקילער עגילייה ךיז ןטלַאה סע ואוו ,ןעמָאד ןוא
 עטּפָאטשרַאפ ,ןריט עטכַאמרַאפ ייב ..בייל סעסוזעי ןופ דמעה-ץיווש סָאד
 רעד ואוו ,רעדלעוו יד ןיא תומחלמ ,*סעינַאטסווָאּפ, ןגעוו ןעמ טדער רעטצנעפ

 ַא לָאמַא ...רָאה ַא ךָאנ ,סָאװ-רָאנ טָא ,לָאמש ןטלַאהעג ןיוש טָאה *לַאקסָאמ;,

 ןַא ץירּפ ַא רעדָא ,םורפ טשינ זיא סָאװ ,ןכש ַא ןגעוו סניילק ַא עלעקטָאילּפ
 לָאמַא .סָאלש ןיא הפשכמ ַא טימ טבעל סָאװ ,"רענַאירעטלָאװ; ַא -- סרוקיּפַא
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 .ליּפש ןרַאפ רָאנ ,טלעג ףיוא טשינ הלילח ,לפרעוו ַא לָאמַא ,לטרעק ַא

 -נַאק רעד ןופ סעקשטנָאּפ עסייה *שזרַאטערקעס ןַאּפ, רעד טגנערב'ס
 ,רעקוצ טנופ בלַאה ַא -- רָאסעסַא רעד .ץלַאמש-ריזח ןיא טלגערּפעג ,יירעטיד
 ,"שטַאלּפַאז גוב; ןייז -- חלג רעד ;יײט עשיזעניכ עתמא עלעקעּפ ַא לָאמַא

 עגנַאל יד ןעייג ױזַא ,ליּפש-לפרעוו ןגידלושמוא םייב ,ךערּפשעג ןעמורפ םייב

 ,ייברַאפ טכענ-רעטניוו

 רעד --- ,ייווצ יד טכענ-רעטניוו יד ןיא ןציז לרעקלַא ןיא טרעדנוזעגּפָא

 עָארג ןוא רָאה עדנַָאלב יד טימ ,ןוז סמָאנָאקע םעד ,ןַאפעטס גנוי רענייש
 -ץרַאװש ,רעטכָאט סרחוס:דרעפ ןכייר םעד ,לדיימ עשידיא סָאד ןוא ,ןגיוא

 .ןרעיוא ןוא ןקַאב עטילגעגנָא טימ ,גיגױא-ץרַאװש ןוא גירָאה

 ןרַאג ,סעקשטילָאטַאק עטנערברַאפ ןענייז .סיקצַאנױכ סעקנעינַאּפ יד
 -רַאפ עגידנרעקקירוצ ןגייל וצ סיפ ענייז וצ ,ןריפוצוצ תומשנ עיינ ןסוזעי
 םעד טימ הוצמ רעד רַאפ ןעמונעגנָא ךיז ייז ןבָאה .ךעלעפעש עטעשזדנָאלב
 רעטכַָאט עגיצנייא ןייז רחוס-דרעפ םעד ןֹופ -- ,ןערב ןשילױטַאק ןצנַאג
 -- גנוי םענייש םעד ןיא ןעגנערב וצ המשנ עשידיא ַא ןסוזעי ,ןעמענוצּפָא

 ,הלכ ַא

 סוזעי :רעדליב עגילייה טנעוו יד ףיוא ןעגנעה לרעקלַא ןעמורפ םעד ןיא

 רעטומ עגילייה יד ;ץרַאה ןטגיטולברַאפ ןטיור ןוא לדרעב ןדנַאלב םעד טימ
 טרעה סָאװ ,םעטָא-שטָאגליװ ַא טימ ,ךערייוו ןגילייה ןופ ךורעג ַא .דניק ןטימ

 ,ףטגילײהעג; ,ךעלעגנעטס ,ךעלצנערק .קנעש:-רעדיילק עטלַא יד ןופ ךיז

 רעװָאכָאטסנעשט/; סָאד -- שיט םעד ףיוא .ךס ַא ךעדליב טימ ,עטצירּפשַאב
 טימ םַאר רעסיורג רעד ןופ טקוק ,דלָאג ןוא ץרַאװש ןשיטנַאזיב ןיא ,"דליב
 סָאװרַאפ; :רעצ ןוא רעיורט ןיא לדיימ ןשידיא ןפיוא ןגיוא טטכַארטרַאפ
 /? טיוטעג דניק ןיימ וטסָאה

 טכוז ,ךורעג-ךערייוו םעד ןופ ,םורַא רעדליב עגילייה יד ןופ ןקָארשרעד
 םענייש םעד ןופ ןגיוא עגיטכיל יד ןיא ףליה ןוא ץוש לדיימ עשידיא סָאד

 טפנַאזַאב ,קרַאטש טנַאה רעשירענעמ ןייז ןיא טנַאה עסייוו ריא טלַאה רע .גנוי
 *.ןָאטעגּפָא ףושיכ ַא רימ טסָאה וד ,עקוואודישז ענייש, :קילב ןייז טימ יז

 וד ןַאפעטס; :רָאה עדנָאלב ענייז רעביא טנַאה רעכייוו ריא טימ טריפ יז
 *..טסליוו וד ןיהואוו ךימ ריפ ,רעניימ

 טניואװ סָאװ ,המיא רעד רַאפ ץוש יז טכוז טסורב רעקרַאטש ןייז ןיא
 ,לקסיּפ טעווערינשעג ַא טימ ןוא 1 ןָאטוצּפָא ךַאז ַאזַא ,טָאג, ...ןילַא ריא ןיא

 םעטָא ןטלַאק טימ ךעלעּפיל עמירַאװ עריא טימ םיא יז טעשטּפעש ,סיז-רעקוצ
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 ךיא ,ןטַאט ןייק טשינ בָאה ךיא; :ןײרַא ןגיוא ענייז ןיא ,ליומ ןייז ןיא ףיט

 *! ןייֵלַא ךיד רָאנ ,עמַאמ ןייק טשינ בָאה

 ואוו ,ןעוו --- טצעזעגסיוא טסעפ ,טכַאמעגּפָא ,טמיטשַאב סע טרעוו טרָאד

 טעוװ רעייטשסיוא רעד ןעוו ,הנותח רעד רַאפ טכַאנ עטצעל יד, :ױזַא-יװ ןוא
 עלַא ןעוו ,טקַאּפעגנײא לטניב ַא ןיא גנוריצ ןטימ ןדנ רעד ,טכַארבעגּפָא ןייז
 -דרעפ ןפיוא ַאדייה ,ריד ךָאנ ךיא םוק ,קַאמשעג ןפָאלש ןוא דימ ןייז ןלעוו

 -רעד ,ייווצ יצ גָאט ַא ךיז ןטלַאהַאבסיוא סיקצַאנױכ סעקנעינַאּפ יד ייב ,ףױרַא
 רעד רעטניה ךיז טניפעג סָאװ ,"*לוװַאּפ ןגילייה, םוצ רעטסיולק ןיא ךָאנ
 -- חלג רעד ,ןענרעל םזיכעטַאק םעד ריד טימ ןלעװ סעקשַאנָאמ יד .טָאטש

 ןעמונעגפיוא ןביולג ןשילױטַאק ןיא טסעוװ ,ןעלבוט רעסַאװ ןגילייה ןטימ
 *44 עניימ וטסיב ןַאד ןוא --- ןרעוו

 -כַאט עגיצנייא סרחוס-סדרעפ םעד ,הלכ יד לזייר ,לדיימ סָאד ,יז טייטש
 ןסיורג ַא רַאפ ןטעבעגסיוא טָאג ןופ יז טָאה יבר רעד לאיחי 'ר סָאװ ,רעט

 רעד וצ ןיוש זיא ץלַא .דניק-ןוא-בייוו ןגייא ןייז ןופ טוט םעד רַאפ --- ,זײרּפ
 ןייז המיא טימ ךָאד לָאז ץרַאה ריא ,הּפוח רעד רַאפ גָאט ַא ,טיירגעגנָא הנותח
 עגידנכוז טימ סױרַא:טקוק יז ןוא ,ןידה-םוי ןסיורג םעד רַאפ טליפעגנָא

 ,..ןטײרוצסױרַא דלַאװ ןופ טשינ טמוק יוג רעד ןַאפעטס רעבָא ,ןגיוא

 םענירג ןפיוא ךיז ןגייל ,ּפָארַא ןעלמיה יד ןופ טציא ןלַאפ ךעלדנקלָאװ יד

 ןענַאפעטס ןוא -- ,וצ טכַאנ יד דלַאב טלַאפ טָא ,טעּפש טרעוו סע ,סיוא זָארג

 יד ןופ ,ןעילג ןקַאב עריא ,טרונשעגנייא טרעוו ץרַאה ריא ...טשינ ןעמ טעז
 ,לרעּפ ַא יו סיורג ,סיוא רערט ַא ךיז טקירד סע ,ץנַאלג-ףלח ַא -- ןגיוא

 ןדמערפ ַא וצ ? ךַאז ַא רַאפ ןָאט ךיא ייג סָאװ ,למיה ןיא עטַאט; : ןייוועג ןייא
 -רַאפ וצ עמַאמ-עטַאט הנותח ןיימ ןופ טכַאנ רעד ןיא ...ןייגוצרעביא ןביולג

 רַאפ ךיא לעװ ןברָאטשעג ,רעמ ןעז טשינ ןיוש ייז לעװ ךיא ...ױזַא ןעמעש
 -- ,טשינ סע ןָאק ךיא ,זייב טשינ רימ ףיוא ייז ,ןיורק-ןַאפעטס ,ָא .ןייז ייז

 ךיא ןָאק סָאװ .ןייג ןטרעשַאב ןיימ וצ ,ןייז ןביולג ןיימ ייב ןיוש לעװ ךיא
 עמַאמ-עטַאט ! ןדיישעצ ךיז ןזומ רימ .ױזַא לזמ ןיימ ךָאד זיא םתסהדןמ !ןָאט
 *..,רימ ןָא ןטלַאהסיוא טשינ ןלעוו

 לייפ ַא יװ ןעוו ,סבעוװניּפש יו ןענורעצ ןרעװ תונוכ עטוג יד רעבָא
 יד ןופ דרעפ ןצלָאטש ןייז ףיוא ןױשרַאּפ רענייש רעד ןטײרוצסױרַא ןָא-טמוק
 רַאפ טרַאה ץנַאג ,ךייט םעניילק ןפיוא ןיוש ןגיל סָאװ ,סױרַא ןעלּפענ-ךלימ
 *! רעניימ רעטרעשַאב ,ןיורק-ןַאפעטס ,ָא; --- ,ייברַאפ רע טייר רעטצנעפ ריא
 ,טנעה עטסעפ ,םעטָא ןקרַאטש ןייז טימ ,רָאה עדנָאלב ענירּפושט ןייז טימ ---
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 ץלַא לעװ ךיא .ביל ךיד בָאה ךיא ,רעניימ רעלדָא רערעייט; --- :ליומ ןוא ןגיוא
 -עטָאט .ןלעפַאב רימ וטסעוו וד סָאװ ,ןסייה רימ טסעוװ וד סָאװ ,ריד רַאפ ןָאט
 טימ *..! ביל םיא בָאה ךיא ,שרעדנַא טשינ ןָאק ךיא ,לחומ רימ טייז ,עמַאמ
 ןוא לכיימש רעכעלקילג ַא .גיוא ןופ רערט יד שיוו ַא דניוושעג טנַאה רעד

 םענעטכָאלפעג ןופ לדנעב עטיור סָאד קנילפ טסייר יז .ןייוועג ןופ עסַאמירג ַא
 ןבָאה ייז סָאװ ,ןכייצ רעד -- ןיירַא:רעטצנעפ ןיא סע טזיײװַאב ,ּפָארַא ּפָאצ
 -בורג ןזיב יירטעג; :טדערעגּפָא יו זיא ץלַא זַא ,טכַאמעגּפָא ךיז ןשיווצ

 ךָאפ ַא טורציּפש רעד טימ ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא רע טיג גיטסול -- *! ןיירַא
 .טסעשז רעד טסייה -- *! טכַאנייב טנייה ,ענייש עקואוודישז, :טפול רעד ןיא
 ןופ דרע רעקיטש ןצירּפש סע ,טייז סדרעפ םעד ןיא ןרָאּפש יד טימ עּפָאק ַא
 !קעװַא ַאדייה ןוא ,סעװָאקדָאּפ יד

 ּפָאק ןופ רָאה יד ,ןגיוא יד ךיז טשיוועגסיוא לכיט םענעדייז ןסייוו ןטימ
 ןדיינש טשינ ייז טעװ ןעמ סָאװ ,ןדירפוצ ,טּפַאטַאב ּפעצ יד ,טכַאמעג-ךיילג
 ,ייז טימ ןליּפש ךיז לָאז רע זַא .ןטלַאהַאב ןענַאפעטס רַאפ רָאנ ,ּפָאק ריא ןופ

 -רַאפ יז ...קנַאדעג ןיא גנוי םענייש םעד טשוק ןוא ליומ םוצ ּפעצ יד טמענ יז

 .ךעלכַאװש ,ןח-הלכ ןוא טירט עגידתומיענב טימ טייג יז ,רעטצנעפ סָאד טזָאל
 זיא ץלַא .ןײרַא ןבוטש עטסגינייועניא יד ןיא יז טייג טירט עכעלריצ טימ

 -מוא סדניק ריא עמַאמ יד ךָאד טנעקרעד עקשטַארג רעד ןיא .ןעמונרַאפ
 ; טייקגיאור

 קוק ַא רָאנ ביג ,גילעז !רימ זיא ייוו-יוא ? ייוו ריד טוט לּפעק סָאד --
 ! ךיילב זיא דניק סָאד יו

 טעלג עטַאט רעד ;ןגיוא יד ןופ יוט-ןרערט םעד סיוא עמַאמ יד טשוק
 :ייווצ ךעלּפעצ יד רעביא טנַאה רעטעװערָאהעגסיױא ןייז טימ יז

 ?ןײרַא-ליומ ןיא ןעמענ סעּפע וטסעוװ רשפא ,דניק ,ריד זיא סָאװ ---

 ..! רָאפ גָאט רערעווש ַאזַא ריד טייטש ןגרָאמ ןוא ,טנייה ןסעגעג טשינ ,ךעבענ -

 רענעדלָאג, רעד ןופ עלעצעט ַא טימ לדָאה עטלַא יד ןיוש טפיול סע

 טימ האל-לחר עטלַא יד .,ןסָאגעגּפָא ּפוז-רעניה ןופ סָאװ:רָאנ שירפ ."ךיוי
 : רעטייווצ רעד ןיא ןכוק-לדנַאמ ,טנַאה ןייא ןיא לדורטש לקיטש ַא

 ! הכרב יד ןעמוקניירַא טעװ סע ,סקעבעג ןיימ ןופ ,ישהלכ ,םעוט ייז ---

 -ַאב זיא סע, :ץיװ ַא טכַאמ לטיה ןשיקרעט ןטימ רעכיקרָאג לדוד ןוא
 *! גירעגנוה ןתח רעד זיא ,טצרעקולש הלכ יד ןעוו זַא ,טסואוו

 רעד וצ םינּפ ריא טדנעוװ ,יירפ ןעמעלַא ןופ ךיז טכַאמ לדיימ סָאד
 ;ישעמַאמ
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 !דימ ױזַא ןיב ךיא .ןייג ןפָאלש ירפ טנייה לעוו ךיא ,ןבעליעמַאמ --

 :קילב רעגידתחנ סרעטָאפ םעד ,תוכרב סעמַאמ רעד יז ןטיײלגַאב סע

 ...ןייז רעטיה ענייד טכַאנ יד ןלָאז םיכאלמ עגילייה ; טנוזעג ,דניק ןיימ ,ףָאלש

 ייזע :ןייוועג ןגנַאל ַא ןיא זלַאה סרעטומ רעד ףיוא טלַאפ לדיימ סָאד
 טייהרעגנוי טשינ ךימ קיש ןוא טשינ ךימ טלעש ,ערעייט עמַאמ ,לחומ רימ
 ,ליטשרעדניא יז טעשטּפעש -- *.! ןײרַא-בורג ןיא

 ?ןןיילַא ןפָאלש וצ ארומ טסָאה ,סניימ ןבעל ,דניק ,ריד זיא סָאװ --

 םעד רעטָאפ רעד טפרַאװ -- "..טנייה טכַאנ עטצעל יד זיא סע; --
 ,דיירפ רעגידתחנ ןיא ןײרַא ץיוו

 ,ץיּפשַאנ ריפ .ןרָאפוצנגעקנַא ןתח םעד טנַאּפשעג ןיוש ןעייטש דרעפ יד
 טגָאז -- ?ןיורק-עטַאט ,ןבעל-עטַאט ,דייל ןטסניימ םוצ רימ טוט ריד רַאפ; ---

 םוצ יז טשוק ןוא טנַאה סרעטָאפ םעד טמענ יז .ןײרַא-ךיז ןיא לדיימ סָאד
 טסעװ ?וצרעד ןגָאז ןגרָאמ וטסעוװ סָאװ; ...ןייג-ןפָאלש ןרַאפ לָאמ ןטצעל

 רימ טביילב ,ייס-יוו-ייס ? ןציז-העבש רימ ךָאנ טסעװ 1 ןטעב טיוט ןיימ ףיוא
 *! טנוזעג

 -פיוא ךיז ןייז-ןיכמ ןיא ןטלַאהעג טָאה לאיחי ןעוו ,ירפרעדניא סנגרָאמוצ

 ריט יד טָאה ,רעמיצ:רעדָאפ ןייז ןיא טרַאװעג ןבָאה סָאװ ,ןדיא יד ןעמענוצ
 היח רעטעדנואוורַאפ ַא ןופ יירשעג ַא ןוא ,ןסירעגפיוא ךיז בוטש ןייז ןופ
 : ללח ןצנַאג םעד טליפעגנָא טָאה

 ! דניק ןיימ ּפָא רימ טיג ,יבר רעגילייה ---

 ןייא ךרוד ןשטנעמ ַא ןופ ןָאק סע סָאװ ,ןביולג וצ ןעוועג טשינ זיא סע

 רעסיורג ,רענעסָאגעגנָא ןליוו ןוא עיגרענע טימ ,רעקרַאטש רעד .ןרעוו טכַאנ

 -ןיא ּפַאלק ןסיורג ַא ןופ יו ןעוועג זיא רחוס-דרעפ ןכייר םעד ןופ רעּפרעק
 --- ,גיצנַאװצ טימ טכַאנ ןייא רעביא ןעזעגסיוא טָאה רע .טרעטעמשעצ ןצנַאג

 יױרג טכַאנ רעד ךרוד ןענייז רָאה ענייז .רעטלע רָאי טרעדנוה טימ ,ןיינ
 ,ּפָאק ןייז ףיוא ,טרעביושעצ ןוא רַאטש ,ףייטש-טיוט ןגיל ייז ןוא ןרָאװעג
 רעצנַאג רעד שטָאכ .ןעקנוזעגנייא ,ןיילק ,גירעבַאלש ןעוועג זיא רעּפרעק ןייז
 קיטש ַא ןופ קורדנייא םעד ןבעגעג רע טָאה ,ןעוועג ָאד ךָאד זיא רעּפרעק
 ענייז .ןרָאװעג ןזָאלבעגסױרַא ןופרעד זיא תויח סָאד סָאװ ,שיילפ גירעבַאלש
 -גירעבַאלש ענייז ןופ ןעמַאר יד ףיוא ןעגנַאהעג ןוא ןעוועג דליוװ ןענייז ןגיוא
 -רַאפ ןעוועג זיא ליומ ןייז .ןלַאפוצסױרַא רָאנ -- ךעלטייה-ןגיוא ענערָאװעג
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 -סיורַא קיטש ַא טימ ןטרָאד ןופ ןייצ יד ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה סע .טמירק
 טעכָאפעג גיפמַארק ןבָאה טנעה עגיטכעמ עסיורג ענייז .גנוצ רענעגנַאהעג
 -רעד טלָאװעג סטּפַאטרעד טשינ סָאװ-סעּפע ןטלָאװ ייז יו ,ןטפול רעד ןיא
 ןבָאה ייז ןוא ...ןקיטש וצ ,ןעשוד וצ ,ןּפַאכרעד וצ טכוזעג גיטכעמנָא ,ןּפַאכ
 טָאה רע .ןטסיופ עטקירדרַאפ יד ןיא ןּפַאכנײרַא טנָאקעג טפול עזיול יד רָאנ
 ןפירגעגנָא טָאה רע ןוא ,סיפ ענעטינשעגרעטנוא יד ףיוא טּפעלשעג בלַאה ךיז
 ; טלסיירטעג ייז זָאלפליה ןוא ,תוציצ יד ייב ,תילט .סלאיזי ןופ ןקע יד

 !דניק ןיימ ּפָא רימ טיג ,יבר רעגילייה --



 3 לטיּפַאק

 תוצח ןוקית יב

 סניבר םייב ןגעלעג רחוס-דרעפ רעד זיא םיוב רעטקַאהעגרעטנוא ןַא יוו

 יו זיא רע .ןעגנערבסיױרַא טנַאקעג טשינ ליומ ןופ טרָאװ ןייק טָאה ןוא סיפ
 זיא רעמוטש ַא רָאנ ,ןעגנַאגעגנָא רעמ םיא זיא טשינרָאג ,ןרָאװעג טבױטרַאפ

 לָאז ןעמ ,ןטסָאק טפרַאדעג טָאה ימ ךס ַא ןוא ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןגעלעג רע
 : .ןעמענוצ טרדָאד ןופ םיא

 -- .טזָאלעג-ורוצ טשינ םיא ןוא ןיבר םוצ ןפָאלעג זיא טָאטש עבלַאה ַא
 זיא ,לזייר ,יז !ךַאז ַאזַא ןפערט ךיז לָאז דניק סגילעז טימ ,טייקגיניילק ַא
 ןופ דניק ןרַאפ רָאנ ,דניק סגילעז רַאפ רָאנ טשינ טנכעררַאפ ןעוועג ךָאד

 ןופ ןיורק יד ןעוװעג ךָאד זיא יז .טניואוועג טָאה גילעז ואוו ,לסעג ןצנַאג

 ןריובעג זיא יז טניז ,ּפָאק ןיא גיוא ןַא יו טיהעגּפָא יז ךָאד ןבָאה עלַא ,לסעג
 ןעמוקעג זיא יז םיסינ ַא רַאפ סָאװ ךרוד ,טסואוועג ךָאד טָאה ןעמ .ןרָאװעג

 רעייז ןופ תוכז ןיא -- ,טבעל יז תוכז ַא רַאפ סָאװ ןיא ,טלעוו רעד ףיוא
 ,ןיבר ןגילייה

 -תיב רעװַאר ןופ יוליע ןטסערג ןטימ ןרָאװעג-הלכ ַא זיא יז ןעוו ןוא

 ץלַאטש לסעג-עקטַאי עצנַאג סָאד ךָאד זיא ,ןוז סבר רעווַאר םעד טימ ,שרדמה
 היכז יד לָאז גילעז רעייז --- ,ריא טימ טסיורגעג ךָאד ךיז ןבָאה ייז .ןעוועג
 טניז ןיוש ךָאד ךיז טָאה לסעג עצנַאג סָאד ןוא !ךודיש ַאזַא ןָאט וצ ןבָאה
 ,הנותח רעד ףיוא טפיוקעג םישובלמ עיינ ןכָאװ ןוא ןכָאװ

 רָאנ טשינ זיא סע ןיינ !השוב יד !הּפרח יד !קילגמוא ַאזַא טציא ןוא
 סָאד ,סַאג-עקטַאי רעצנַאג רעד ןופ קילגמוא סָאד זיא סע ,קילגמוא סגילעז

 ,ןיינ .ןעמעלַא ףיֹוא טלַאפ קעלפדנַאש רעד .,טָאטש רעצנַאג רעד ןופ קילגמוא
 !ןעשעג טשינ רָאט סָאד

 ,לכ-םדוק .ןיבר םוצ ןגילעז טימ ןעמוקעגטימ לסעג עצנַאג סָאד זיא

 -םיבצק יד ךָאנרעד ,םיליהת:-הרבח ןופ רענעװַאד יד ,םיטַאבעלַאב ענייש יד
 ,ןעמוקעגטימ ןענייז םייוג רָאּפ ַא ךיוא .טניירפ עטוג סגילעז ,סענַאמרופ ,ןעגנוי
 .קרַאמרָאי ןפיוא םיא רַאפ דרעפ יד ןריפ סָאװ ,רחוס-דרעפ גילעז ייב רעסיימש
 סע שטָאכ .טייז סגילעז ףיוא ןעוועג ןענייז לסעג"עקטַאי ןופ םייוג יד ךיוא
 דניק שידיא ַא -- ,הנומא רענעגייא רעייז ןגעוו טלדנַאהעג ךָאד ךיז טָאה
 טגיטכערַאב טשינ סע ןבָאה ייז רעבָא ,ןביולג ןשילױטַאק םוצ רעביא-טייג
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 ייז ,ןיינ .ןגילעז ןגעג ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא סָאװ ,הלוע יד טליפעג ןבָאה ייז

 -כעלשטנעמ ןוא ,ךַאז ןייא זיא הנומא;, .ןגָארטרעביא טנָאקעג טשינ סע ןבָאה
 ,הנומא רעד ןיא ןברַאטש ףרַאדַאב רענייא רעדעי .ךַאז עטייווצ ַא זיא טייק

 רעטָאפ ַא ןוא; .טהנעטעג ייז ןבָאה ,"ןרָאװעג ןריובעג זיא רע רעכלעוו ןיא
 טשינ ןעמ רָאט עמַאמ-עטַאט ןגעג ןוא .דיא ַא זיא רע שטָאכ ,רעטָאפ ַא זיא
 *! דניז ַא זיא ןעמעשרַאפ וצ ױזַא .ןעלדנַאה ױזַא

 עסיורג עגיזָאד יד טָאה ,ןטסירק יו ןדיא ,םיטַאבעלַאב רָאנ טשינ רעבָא
 קנופ רעשידיא רעד ןָא-דניצ ַא ןבעגעג ךיז טָאה סע .טכַארבעגפיונוצ ךַאז

 ןיוש ןענייז ייז זַא ,ייז ףיוא טביולגעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ עכלעזַא ןיא
 םענעסיבעגּפָא ןטימ בנג לרזוע ..טשינ ןשטנעמ ןייק ,טשינ ןדיא ןייק רָאג

 ןיא ליּפש-ןטרָאק ַא ייב ןריולרַאפ סע טָאה רע זַא ,טגָאז ןעמ סָאװ ,רעיוא
 ןעניישרעד ןייז .ןיבר םוצ ןעמוקעגּפָארַא ןעמַאזוצ ןעמעלַא טימ זיא ,קנעש

 ןטלָאגעג טָאה בנג לרזוע םירָאװ ,גנורעדנואוורַאפ ןפורעגסורַא רָאנ טָאה
 טסערפ .היסהרפב תבש:-ללחמ זיא ,זײב-סָאדלַא ןיא סָאו ,גנוי ַא רַאפ
 "עג בר םעד טלמונַא ןיוש טָאה רע .וצרעד ךָאנ רוסמ ַא ,תופרט

 ךיוא רע זיא ,קוביד ַא רַאפ טַאדידנַאק ַא .ןדמש ךיז טעװ רע זַא ,טעשַארטס

 יד ןגָארטרעביא טנַאקעג טשינ טָאה רע ךיוא ;ןיבר םוצ ןעמוקעגרעטנורַא
 -ּפָארַא זיא רע .ןדיא עלַא -- ןגילעז טימ ןוא ,ןגילעז ןעשעג זיא סָאװ ,הלוע
 . ךיא ַא ,טרַאקנעב ןתנ ,רעלגומש-ץענערג םעד ,*ףתוש, ןייז טימ ןעמוקעג

 רעד רעביא טלקיװעגמורַא ךיוב ןייז ףיוא סנדייז טעבנג רעכלעוו ,זיר ַא
 ןייז ףיוא ןיוש רע טָאה ןבעל ןייא טשינ זַא ,טגָאז ןעמ .ץינערג רעשיסיירּפ
 ענייז ןיא ,ןּפיל עמורק ענייז ןיא רָאנ ,ןגיוושעג טָאה טרַאקנעב ןתנ .ןסיוועג

 -בלַאה יד רעטנוא טעלומשזרַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ךעלעגייא עניילק
 ןוא .םיא ןיא טכָאק סעכ רעד זַא ,ןעזעגנָא ןעמ טָאה ,סנדָאל-ןגיוא עטכַאמרַאפ

 דיומ יד יבַא ,ןטעברַא וצ סרעסעמ טימ וליפַא ,טײרַאב םעלַא ףיוא זיא רע
 .ןעגנערבקירוצ ּפָאצ םייב ןגילעז וצ יז ןוא טנעה סמייוג יד ןופ ןגירקוצסיױרַא

 יז ץימש עגידרעייפ יװ ,ןגילעז ןעשעג זיא סָאװ ,הלוע יד טָאה ױזַא
 ןבָאה ייז .לעווש סניבר םוצ טכַארבעגפיונוצ ןוא ןבירטעגנעמַאזוצ ןעמעלַא

 -קירוצ ךיז ןטלַאהעג ,ןגיוושעג ןיבר ןרַאפ המיא רַאפ ןוא ץרא-ךרד רַאפ
 יד ןיא ,ןגיוא ערעייז ןיא טנערבעג ןבָאה :סָאװ ,ןרעייפ יד ןיא רָאנ .טגנערדעג

 ענעסיברַאפ ,ןטסיופ עטלייבעג ,סנרעטש עטציוושרַאפ ,רעמינּפ עטמַאלפעצ
 יו זעוועג ייז ןענייז ליטש  .ייז ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,ןעזעגנָא ןעמ טָאה ןּפיל
 ַא רַאפ למיה רעטערַאמכרַאפ ַא יװ ןעוועג זיא ןגייווש סָאד רעבָא ,בורג ַא
 ,םערוטש
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 םעד טשינ טגערפעג לאיחי טָאה -- !זיא יז ואוו ןעד ןעמ טסייוו ---

 ,ריט רעד ייב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םלוע םעד רָאנ ,םיא ןבעל גילעז ןגידנגיל

 ןרַאש ךיז ,ןדער ןביוהעגנָא ןבָאה עלַא .טרעהרעד ךיז טָאה למרומ ַא

 טָאה ןקעטש ןוא טנעה עטיירב יד טימ רחוס-ןסקָא עטָאנ רָאנ .ןלאיחי וצ
 ַא ןבעגעג ,טרַאּפשעגקירוצ ןקור ןטיירב םעד טימ םלוע ןכעלגנירדוצ םעד

 : ןָאטעג יירשעג ַא ןוא ,ךיז רעטניה ּפָא-ּפוטש

 ! םירוממ ,ץרא-ךרד --

 ןטערטוצסיױרַא טגַאװעג רע טָאה ,טליטשעגנייא ךיז טָאה םלוע רעד זַא

 :ןעמעלַא רַאפ ןדער ןוא
 טריפרַאפ יז טָאה ץעגייש רעד זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ ,יבר רעגילייה ---

 ,בוטש ןיא ןסירעגניײרַא ךיז ןבָאה רימ .תולכ עמורפ יד וצ ,סיקצַאניױכ יד וצ
 זַא ,טגָאז ןעמ ...ןענופעג טשינ יז ןבָאה רימ ןוא זיוה סָאד טרעטשינעגכרוד

 רעבָא ,טריפעגקעווַא רעטסיולק רעװָאכָארג ןיא טכַאנייב ןיוש יז טָאה ןעמ

 .טשינ ןעמ סייוו סיוועג ףיוא

 -ךעלטיור ַא טימ ןגיוצעגרעביא ןעוועג זיא םינּפ ןייז .ןגיוושעג טָאה לאיחי

 טלעטשרַאפ ,ןקַאב ענעלַאפעגנייא ענייז ןופ רעכעל עפיט יד .רילָאק ןכיילב

 ןרעוװש םייב טציא ןבָאה ,דרעבנקַאב יד ןופ רָאה עיורג"ץרַאװש יד טימ
 ענעגיוצעגכרוד-ןרעדָא טימ יד טכַאמרַאפ טָאה רע .ןזָאלבעג ךיז ןעמעטָא

 עטכיוהרַאפ עפייר יו ,ןעלּפַא-ןגיוא עטלוב ,עכיוה ענייז רעביא ךעלטייה

 -ןײרַא זיא רע .ךעלטייה עכיילב יד ןופ טעשטרַאטשעגסױרַא ייז ןבָאה ןשרַאק
 ,דרָאב עטגיטניוועגכרוד יד טנַאה רעד טימ גידנעיצסיוא ,ךיז ןיא ןעגנַאגעג

 רעּפרעק ןטרַאדעגסיוא ןייז טימ ןוא ,ץרַאה רַאד ךיוה ןייז טלעטשרַאפ טָאה סָאװ
 ןפיוא ןציז גידנביילב ,טניוװ ןפיוא םיוב ַא יו ןגעװַאב ךיז ןביוהעגנָא רע טָאה

 ייז ,ךיז-ןעלקָאש סלאיחי ייב םלוע םעד טּפַאכעגנָא טָאה שינרעטיצ ַא ...טרָא
 .ןגיוושעג ןוא ןטלַאהעגנייא םעטָא םעד ,טנַאװ רעד וצ טקירדעגוצ ךיז ןבָאה

 ךיז טקוקעגמורַא ,ףָאלש ןפיט ַא ןופ יוװ טּפַאכעגפיוא לאיחי ךיז טָאה ףוס םוצ
 ןעוט ייז סָאװ ,טסואוועג טשינ טלָאװ רע יו ,םלוע םעד ףיוא טדמערפרַאפ
 : ןפורעגנָא ךיז טָאה רע ןוא .םיא ייב

 .+! ןפלעה זנוא לָאז רע זַא ,טָאג טעב ,םייהַא לייוורעד טייג ---

 טלָאװעג ןוא גילעז ןטעילַאמכרַאפ םעד ןביוהעגפיוא ןבָאה ןדיא יד זַא
 טימ ןלאיחי ףיוא טקוקעג םוטש גנַאל רע טָאה ,ןיבר ןופ ןריפסיורַא םיא
 טָאה סָאד סָאװ ,ןעמוקַאב ןושל רע טָאה גנולצולּפ ,ןגיוא ענרעזעלג ענייז

 : ןקָארשרעד ןעמעלַא
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 ןטערטּפָא לָאז יז רעדייא :רָאנ ךיא ליוװ ךַאז ןייא ,יבר רעגילייה ---

 ! ןברַאטש לָאז יז זַא ,רעסעב ךיא ליוװ ,הנומא רעשידיא רעד ןופ

 ,"םיאטח ומתיו; טייטש סע !הלילח ,ןדער טשינ ױזַא רָאט דיא ַא --

 .לאיחי טגָאז -- !שטנעמ רעד ,הלילח ,טשינ ,ןברַאטש ןלָאז דניז יד

 -נייא ןענָאק טשינ רבק ןיא לע ךיא .סנייא ץלַא ןיוש זיא רימ ,יבר --

 !ןעגנערב םירזממ טעוו יז ,ןגיל

 ַא ךיז טָאה ,ןעמוקעגטימ ןגילעז טימ זיא סָאװ ,לסעג-עקטַאי םעד ןופ

 רחוס-דרעפ םעד ןבָאה ייז ,טלקָאשעגוצ ּפעק יד טימ ןבָאה ייז ,טרעהעג למרומ

 יז לָאז ןברַאטשג :ןעװעג העד ןייא ןיא םיא טימ ןענייז ןוא ןענַאטשרַאפ

 "!ןעגנערב טלעוו רעד ףיוא םירזממ ןייק טשינ יבַא ,טשרעביל

 ..טמיטשעגנייא ףיורעד ץרַאה ןיא טָאה יבר רעד ךיוא

 םעד טָאה רע .ןָאט הדובע ןייז טנָאקעג טשינ לאיחי טָאה גָאט םעד

 טליפרעד רע טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .טקישעגסױרַא קירוצ םלוע ןגידנטרַאװ

 ..ןייז-ןיגמ ןדיא רעביא טנָאקעג טשינ טָאה רע .טײקכַאװש ַא

 .לָאמ שרעדנַא ןַא יו רעירפ טרעדעפעג לאיחי ךיז טָאה טכַאנ רעד ןיא

 רעפיט רעד ןיא טָאה רע .ןגיוא ענייז וצ ףָאלש ןייק ןענוגרַאט טשינ טָאה רע

 טזָאלעג .טיהעג ןיבר םעד טָאה סָאװ ,שמש ןייז ,ןלאירזע טקעוועגפיוא טכַאנ

 גנַאל ןוא ףיט ,ּפערט ןצפופ יד טרעדינעגּפָארַא ,הוקמ יד ןענעפעפיוא ךיז

 ,העבש ןיוש רע טציז טציא .תונוכ ןוא תומש טימ תוליבט יד טעװַארּפעג

 ,דרע רעד ףיוא ,ןקָאז יד ןיא ,טליהעגנייא תילט ןיא ,לטיק ןייז ןיא ןָאטעגנָא

 טציירעצ קיטש ןייא זיא בייל ןייז .טכיל לקיטש ןיילק ַא טימ רָאנ ןטכױלַאב

 זיא דמעה ןייז ,ןטסגנַא םיא ןופ סױרַא-ןצעז תוקבד ןוא הוקמ ןופ --- רעייפ

 םענופ טכַאמעג-סַאנ ױזַא סע טָאה רע .םיא ףיוא ךיז טּפעלק ןוא סָאנ-שטיפ

 "יודיוו םייב ןטלַאהעגפיוא גנַאל ךיז טָאה רע .טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,יודיוו

 -כרוד ,ץרַאה ןייז ןכָארבעצ ,טָאג רַאפ טעקַאנ ןָאטעגסיױא ךיז טָאה רע ,ןגָאז

 .עביל טימ ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,טיוט םינימ ריפ עלַא טבעלעג

 יד ייב ןוא ,"לבב ןופ ןכייט, יד ייב ןטלַאהעגפיוא ךיז רע טָאה גנַאל

 ךיז רע טָאה ,"ןײרַא-לייט ןייד ןיא עדמערפ ןעמוקעג ןענייז סע, :רעטרעוו

 ,ןטסיירט טזָאלעג טשינ ןפוא-םושב ךיז טָאה רע .הניכשה-תולג ףיוא טנייוועצ

 ךיז טעװ יז ,רעדניק עריא טנייווַאב לחר; :רעטרעװ יד ייב ןייטש ןבילבעג

 -רַאפ טָאה רע *,ָאטשינ ןענייז סָאװ ,רעדניק עריא רעביא ןטסיירט ןזָאל טשינ
 טרַאטשעג טָאה ןוא ךעלגעווַאבמוא ןציז ןבילבעג זיא ,תוצח-ןוקית םעד טכַאמ

 טשינ ,ןגָאז רעטייוו טלָאװעג טשינ טָאה רע ,ןיינ .ךעלעקניוו עלעקנוט יד ןיא
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 קעווג :ןעגנַאזעג עכעלרעה יד טימ םילשורי ףיוא ןטסיירט ךיז ןזָאל טלָאװעג

 ןטייק יד ךערבעצ ,םילשורי ענענופעג ,ףיוא-ייטש ,דרע רעד ןופ ףיוא ךיד
 יד ןיא ךיז ןריולרַאפ טשינ ,ןעגנַאגעגפיוא טשינ זיא רע ?!זלַאה ןייד ןופ
 ןהעש טגעלפ רע ןעוו ,טכַאנ עדעי יװ ,טָאג ךָאנ טפַאשקנעב ןופ ןשינעפיט

 רע ..ןטייקכעלדנעמוא יד ןיא ןעשזדנָאלב ןוא טלעוו רעד ןופ סױרַא עצנַאג
 ןפָאלשעג ןענייז תוחוכ ענייז עלַא .םעלַא רַאפ ןעוועג ביוט ןוא ןעוועג םוטש זיא
 ,שפנ עשידיא סָאד ןעװעטַארוצּפָא : ךַאז ןייא רַאפ רָאנ ןעוועג-ךַאװ ,םיא ןיא

 ,טעשזדנָאלברַאפ טָאה סָאװ ,עלעפעש סָאד
 יד טטלָאװ וד יװ ךיילג זיא ,שפנ שידיא ןייא ּפָא-טסעװעטַאר וד זַא; -

 .טלעוו יד יוװ ןעוועג רעמ זיא שפנ סָאד רעבָא *?.טעװעטַארעגּפָא טלעוו עצנַאג
 ַא ךיז ןיא טרעּפרעקרַאפ טָאה שפנ סָאד ?ןעגנַאגעגנָא טלעוו יד םיא זיא סָאװ

 רערעכעה רעד ןופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג זיא יז .ןבעל סָאד יו עיידיא ערעכעה

 ןופ ףירגַאב רעד ,הניכש ןייז ןופ ץנַאלג רעד ,טלעוו רערעכעה ןייז ןופ ,טלעוו
 .ןרעטשעצ קרעוו-סנבעל ןייז ,םיא ןופ ןעמענקעװוַא ןעמ ליוו תויכז ענייז .דסח

 ןייז ןעװעטַארּפָא ןיא ָאד םיא טייג סע זַא ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה סע ןוא
 ,טנורגּפָא ןופ ,םוהת ןופ המשנ ענעגייא

 ןוא טױטעגּפָא םישוח ענייז עלַא .ןגיוושעג טָאה ןוא גנַאל ןסעזעג זיא רע
 ַא ןעועג זיא רע .םורַא םיא ןעלגניר סָאװ ,ןצכעלָאש עלַא ןופ ןָאטעגסיוא

 סע ,ןטפול רעד ןיא ןגיולפעג זיא סָאװ ,ןבעל טכַאװעגפיוא קיטש טעקַאנ

 -מוא ,טייהרעדנילב סױרַא ךיז טלקיוו סָאװ ,קעווצ ןייא ,ליצ ןייא רָאנ טָאה

 ַא ןיא ךיז ןעלדנַאװרַאפ וצ ,ףַאשַאב ןייז ןופ קימַאניד רעד ןופ טסואווַאב

 .טשינ ,סלעירעטַאמ-טשינ ,סגידמערָאפיזָא ןיא ,סגיטלעוו-רעד-ןופ-טשינ
 ןוא ןרעיומ ךרוד ןכיילשכרוד ךיז ןענָאק וצ ,סטרעהעג-טשינ ןוא סנעעזעג

 וצ לייפ ַא יוװ ,ןכיירגרעד וצ ,ןטערט וצ םיחטש ןוא סרעּפרעק רעביא ,טנעוו

 ...ריא טימ ךיז ןטפעהַאב וצ ןוא ,טכוז רע סָאװ ,המשנ רעד וצ ,טערב-ליצ ריא
 ,המשנ יד ואוו ,םיחטש יד ןיא .ןעמוקעגנָא טשינ םיא סע זיא טכייל ױזַא

 טָאה ,ןעוועג טשינ לָאמנייק רע זיא ,ףיוא טציא ךיז טלַאה ,טכוז רע עכלעוו
 ןטלײטעגּפָא ןייז טַאהעג טָאה רע .טימרעד טריסערעטניא טשינ לָאמנייק ךיז

 טָאה טרָאד .לארשי זיא טייקגיטעט ןופ דלעפ ןייז .ןצניװָארּפ סטָאג ןיא ץַאלּפ

 עכַאװש יד ןוא עקרַאטש יד טסואוועג ,רעגניפ ענייז יו טנעקעג לקניוו ןדעי רע
 -סױרַא טָאה רע סָאװ ,תויכז יד ,ןעמענוצנָא טָאה רע סָאװ ,ןעלטימ יד ,ןטקנוּפ

 טָאה לארשי ןופ טיבעג םעד ןיא .ייב םיא ןעייטש סָאװ ,םיתוכז יד ,ןפורוצ
 ,ןדייטסיוא תועינמ עלַא ,ןעמענפיוא ףמַאק םעד ןעמעלַא טימ טנָאקעג רע

 רעדמערפ רעד ןיא טציא רעבָא .ןלעטשנגעקנַא ךיז סנטש עלַא :םיגרטקמ עלַא
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 ףיוא ,דמערפ טליפעג ךיז רע טָאה ,טזָאלעגנײרַא ךיז טָאה רע ןיהואוו ,ץניוװָארּפ

 -עג טשינרָאג טָאה רע .טלעטשעג םיא ןגעג ךיז טָאה ןעמ ,ןדָאב ןדמערפ
 ..שיט םייב דצ ןסיורג ַא ןבָאה ...תויכז ןבָאה ןטרָאד ייז ךיוא זַא ,טסואוו

 .ייז רַאפ ןטעברַא תוחוכ עקרַאטש סעּפע
 ןוא סטכעלש ןופ לַאװק ןופ טמָארטשעגסױרַא טשינ ןבָאה תוחוכ יד ,ןיינ

 טסואוועג טשינ ייז טָאה רע סָאװ ,תויכז טַאהעג סעּפע ןבָאה ייז ,טייקניירמוא

 םידדצ ערעייז ,סרשוי-ץילמ ערעייז טַאהעג ןבָאה ייז ךיוא .טנעקעג טשינ ןוא

 רעבָא ךיז טָאה רע !טזָאלעגוצ טשינ םיא טָאה ןעמ ןוא --- ,ןכיוה יד ןיא
 -עג רעטייו ךיז רע טָאה רעבגע רעגידרעייפ ַא יו .ןבעגעגרעטנוא טשינ
 ךיז טָאה רע ,ןטלָאּפשעג ןשינעפיט יד לַארטש רעגיציּפש ַא יו ,טרעבגע
 סָאד םירָאװ .הניכשה:תולג טימ ןטסיירט ןזָאל טלָאװעג טשינ ןפוא-םושב

 ןעוועג םיא ייב זיא ,ןטיבעג עדמערפ ענעי ןיא טכוזעג טָאה רע סָאװ ,שפנ

 -טזָאל רע זַא ,ןטסיירט ןזָאל ךיז רע ןָאק ױזַא-יו .הניכש רעד ןופ לייט ַא

 ןרעוו ןלַאפרַאפ ,הלילח ,ןָאק יז ..? ךיז רעטניה לארשי ןופ שפנ ַא רעביא
 ,טגנַאלרַאפ רע ,ןבָאה ייז ןעמעוו טרָאד ןבָאה ייז ןגעמ ,ןיינ !עלקה-ףכ ןיא

 ,רימ ףלעה, !ןרעיוט יד םיא רַאפ ןענעפעפיוא לָאז ןעמ ,ןזָאלוצ םיא לָאז ןעמ
 יד ןגָאז ןלָאז סָאװרַאפ ...ןעמָאנ ןייד ןופ דובכ םעד ןגעוו ןופ רימ ףלעה ,טָאג
 *? טָאג רעייז זיא ואוו : םייוג

 טשיג ךיז טָאה רע .,ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ ןפוא-םושב טָאה רע ,ןיינ
 רע טעז לָאמַאטימ ןוא ,טרעבגעעג ןוא טרעבגעעג טָאה רע ,טרָא ןופ טרירעג

 ןוא ,רעטצנעפ ַא ןעוועג זיא טייז ןייא ןופ ,םיור ןטבלעוועג ןלָאמש ַא ןיא ךיז
 -יתש ַא ןעגנַאהעג זיא טנַאװ רעד ףיוא ןוא ,טנַאװ ַא טייז רעטייווצ רעד ןופ

 זיא טרָאד .ןעז סע טלָאװעג טשינ ןוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה רע .ברעו

 -ןייק ךָאנ יז טָאה רע .*יז; ןסעזעג זיא לקנעב ןפיוא ןוא ,לקנעב ַא ןענַאטשעג
 ,ןעמוקעגרָאפ ױזַא םיא זיא יז .טנעקרעד יז רע טָאה ךָאד ןוא ,ןעזעג טשינ לָאמ
 ךיז טָאה רע ..החּפשמ ןייז ןופ םיא טימ תוכייש ַא טַאהעג טלָאװ יז יו

 -עג ןליפַא טָאה רע .ריא ןבעל ,ָאי -- לקנעב ןפיוא ריא ןבעל טצעזעגקעווַא

 ַא טימ ריא וצ ןדער ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,רענייז ןיא טנַאה ריא ןעמונ

 ייב ךיז טעב רעטָאפ ַא יו ,ריא ייב ןטעבעג ךיז טָאה רע ןוא ,ץרַאה ןכָארבעצ

 טליפעגרעביא טרעוו ץרַאה ןייז ןוא ןענייו המשנ ריא טרעה רע .דניק ןייז
 ...תונמחר טימ

 ןוא רחוס-דרעפ םעד ןפור טקישעג רע טָאה ירפרעדניא ץנַאג סנגרָאמוצ

 ;טנָאזעג ױזַא ייז וצ טָאה רע ןוא ,בייוו ןייז
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 טרָאד .זיא רעטסיולק רעד ואוו ,וָאכָארג ןייק ןרָאפ רעטומ יד לָאז --
 ןגָאז לָאז ןוא טנַאװ-רעטסיולק רעד םורַא ןכַאמ תופקה ןביז גָאט ןדעי יז לָאז

 טכַארט ןיימ טנפעעגפיוא טסָאה וד יוװ ױזַא ,םלוע-לש-ונובר; : רעטרעוו יד
 ןעמענרַאפ וצ ץרַאה ריא ףיוא-ןפע ױזַא ,טלעוו רעד ףיוא דניק ןיימ ןעגנערב וצ
 יד רעביאנגעג ןלעטשקעװַא ,עמַאמ יד .,ךיז יז לָאז ךָאנרעד *! דייר ענייד
 -פיוא-ןוז ןופ ןייטש יז לָאז טרָאד ,רעטסיולק ןופ סױרַא-ןעייג סָאװ ,רעטצנעפ
 -קירוצ יז לָאז -- ,ןביירט ,ןגָאי יז טעװ ןעמ זַא .גנַאגרעטנוא-ןוז זיב גנַאג
 ןיא .רעטצנעפ יד רעביאנגעג ןעניפעג טרָאד ךיז יז לָאז גידנעטש !ןעמוק
 ךרוד ןענערב לָאז -- ,ןגילעז וצ יבר רעד ךיז טדנעוו --- ,רעבָא בוטש ןייד
 עמירָא ןינמ ַא ריד וצ ןיירַא גנערב ןוא ,טכיל-טייצרָאי ַא טייצ רעצנַאג רעד
 יירד ןגָאז ייז ןלָאז םוי ןדעי ךָאנ .םיליהת ןגָאז ןלָאז ייז זַא ,ייז לָאצַאב ,ןדיא

 -לש-ונובר רעד ךיז טעוו רשפא ."ךרד ימימת ירשא, :לטיּפַאק סָאד לָאמ

 ץרַאה ריא .טנעה עשיאוג ןופ דניק ןייד ןעװעטַארּפָא ןוא ןייז-םחרמ םלוע
 ..טלעוו רעד ןופ ןטײקשירַאנ יד ןופ ןרָאװעג טריפרַאפ רָאנ זיא יז ,טוג זיא



 4 לטיפַאק

 רעטסיולק ןיא

 -טנַא זיא רעטכָאט סרחוס-דרעפ םעד סָאװ ,טכַאנ רעבלעזרעד ןיא ךָאנ

 -רעביא יז זיא ,ןַאפעטס ץעגייש םענייש ןגנוי םעד טימ הּפוח ריא ןופ ןפָאל
 טלָאזעג טָאה יז ואוו ,וָאכָארג ןיא רעטסיולק-ןעיורפ ַא ןיא ןרָאװעג טריפעג
 ,ןביולג ןשילױטַאק םוצ ןייגוצרעביא ןרעוו טיירגעגוצ

 ןַא ןיא ,טָאטש רעד ןופ ייווצ טסרָאוו ַא ןגעלעג זיא רעטסיולק רעד
 .רעיומ ןגידלכַאטש ןכיוה ַא טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא סָאװ ,קרַאּפ ןטלַא

 -מורַא ,רעמינּפ עסיז טימ רעטסעווש ייווצ ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא לזייר
 עטלַא יד יוװ יױזַא .סעניצוּפַאק עטעלַאמכָארקעג-סייוו עכיוה טימ עטליהעג

 ,טינקעגרעדינַא סעקשַאנָאמ יד רַאפ יז טָאה ,טנרעלעג יז ןבָאה ןדיימ-יקצַאניױכ
 ,ןתמא; ןיא ןעמונעגפיוא ןרעוו ליוו יז זַא ,טגָאזעג ןוא טשוקעג טנַאה יד

 םעד ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה יז שטָאכ ,"ןביולג ןגידנכַאמ-גילעז ,ןגיצנייא
 עטמיורעגוצ ערעביוז ַא ןיא טריפעגניײרַא יז טָאה ןעמ .רעטרעוו יד ןופ טיײדַאב

 םענרעצליה ןסיורג ַא טימ ,טעב ַא ןענופעג ךיז טָאה סע רעכלעוו ןיא ,לעצ

 לייא טימ ילכ ַא ןיא לדימת-רנ ןיילק ַא ,לוטש ַא ןוא שיט ַא ,טעב ןרַאפ םלצ
 ןקָארשעגּפָא ױזַא ,דימ ױזַא ןעוועג זיא יז ,דליב גילייה ַא רַאפ גידנענערב
 ןגנוי םעד ןוא עמַאמ-עטַאט ןשיווצ ןפרָאװעג ױזַא ךיז טָאה ,טעשעהעגּפָא ױזַא
 ןיא ןלַאפעג זיא יז ,טליפעג טשינרָאג ,ןעזעג טשינרָאג טָאה יז זַא ,ןַאפעטס
 ,ןפָאלשעגנייא ןוא ןיירַא טעב

 עגיטכיל יד טקעוועגפיוא יז ןבָאה ,יורג-ןגרָאמירפ ןיא טעּפש ,סנגרָאמוצ

 טָאה יז .רעטצנעפ ןסיורג םעד ךרוד טנײײשעגניײרַא ןבָאה סָאװ ,ןלַארטש-ןוז
 "רעד ךיז טָאה יז .טרָא םעיינ םעד ןיא קערש טימ דמערפ טקוקעגמורַא ךיז
 ןטימ טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה יז .הנותח ריא ןופ גָאט רעד זיא טנייה זַא ,טנָאמ

 : םייהרעדניא טציא ךיז טוט סָאװ ,קילגמוא סָאד עיזַאטנַאפ ריא ןופ חוכ ןצנַאג
 יד ךיז טמעש ןוא ,טנַאה רעד ןיא ןטלַאהַאב םינּפ סָאד ,טציז עטַאט רעד

 ןעיירשעג טימ ,סעכ רַאפ טסיירעצ רע :;ןײרַא ןגיוא יד ןיא ןקוק וצ ןשטנעמ
 -הּפוח ריא ןיא טנייוו עמַאמ יד ;רעייטשסיוא ריא ןייצ יד טימ ,ןצכערק ןוא
 טימ קנילפ טפיול ןעמ ;ןייבעג ריא טלעשרַאפ טָאטש עצנַאג יד ;ןיײירַא דיילק

 טשינ הנותח ןייק טעװ סע ,ןעמוק טשינ ןלָאז ייז זַא ,ןגָאזנָא םינתוחמ יד דרעפ
 ,טשינ ךימ טלעשרַאפ !ןָאטעגּפָא ךיא בָאה סָאװ ,ןיורק-עלעמַאמ ,יוא; --- .ןייז
 *4! ךייא טעב ךיא
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 ,ןגיוא ענייז .ןשוק סנַאפעטס טּפעלקעג ךָאנ ןבָאה ןּפיל יד ףיוא רעבָא
 טמערָאעג ןוא טזלַאהעג יז טָאה רע יװ ,רָאה ענייש ענייז ,ןקַאב עטלַאק ענייז

 ריא וצ םינּפ ןייז טָאה רע יװ ;רעהַא רעטסיולק םוצ געוװ ןצנַאג ןרעביא
 סָאב עקטַאמ; רעגילייה רעד ייב ןריואוושעג טָאה רע יװ ןוא ,ןָאטעגוצ םינּפ
 יז סָאװ ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ריא טעו רע זַא ,רעטומ סטָאג ייב ,"עק
 יד ףיוא ,ןבָאה-ביל גידנעטש ,גידנעטש יז טעוװ רע זַא ,ןָאטעג םיא רַאפ טָאה
 םעד ןיא יו ,ןקוק רע טעװ למינּפ ריא ןיא .,ןגָארטמורַא יז רע טעװ טנעה

 רעיוא ןיא ריא רע טָאה -- *! עקוואודישז ענייש ןיימ, .ןײרַא דליב ןגילייה

 טָאה רע ןוא ,ןקַאב עטלַאק ןוא ןּפיל עמירַאװ ענייז טימ טעשטּפעשעגנײרַא
 ענייז ןיא טָאה יז !ןטלַאהעג סמערָא ענייז ןיא רעכיז ןוא טסעפ ױזַא יז
 ןוא טשיוועג ןרערט יד טנַאה רעד טימ ריא טָאה רע ןוא ,טנייוװעג סמערָא
 "עג יז ױזַא ןוא טסיירטעג יז ױזַא ןוא דייר עטוג עכלעזַא ריא וצ טדערעג
 יז זַא ,ןָאטעג םיא רַאפ טָאה יז סָאװ ,סייוו סוזעי ןַאּפ רעד זַא --- ,טקרַאטש

 זיא ןוא ,הנותח ריא ןופ טכַאנ רעד ןיא טזָאלרַאפ רעטומ ןוא רעטָאפ טָאה
 ןענַאפעטס ריא וצ יז טייג רָאנ טשינ םירָאװ ..קעװַא ,ןסוזעי וצ ,םיא וצ

 רַאפרעד ןוא --- .טגָאזעג ןַאפעטס ריא טָאה -- ...יז טייג ןסוזעי וצ ךיוא רָאנ
 גידנעטש ןלעװ ייז ןוא ,ןזָאלרַאפ טשינ לָאמנייק סוזעיזדןַאּפ רעד יז טעוו
 ױזַא ןוא ריא וצ טדערעג רע טָאה דייר עטוג עכלעזַא ךָאנ ןוא .ןייז ךעלקילג
 טלָאװ ,סעמַאמ-עטַאט ןעצ ןייק טשינ יז טָאה סָאװרַאפ ,יוא ."טעיבולעג; יז
 ,ָאי ...ךיוא ןסוזעי וצ ןוא ןעגנַאגעג ןַאפעטס ריא וצ ןוא ןפָאלטנַא עלַא ןופ יז
 -- ,ןשטנעמ עטוג עלַא ןוא ,ביל םיא טָאה ןַאפעטס לייוו ,ןסוזעי ביל טָאה יז

 טשינרָאג טָאה יז ,ןיינ .ביל םיא ןבָאה סיקצַאנױכ סעקנעינַאּפ יד ,חלג רעד
 יז טעװ ןוא רעטוג ַא זיא רע -- ,טרעקרַאפ .טָאג םעיינ ןרַאפ ארומ ןייק
 ןוא ,ןסוזעי ביל טָאה יז ,ָאי !ןענַאפעטס ריא טימ ןכַאמ-ךעלקילג ןוא ןצישַאב
 ,םיא רַאפ ןפרַאװ ךיז ינק יד ףיוא ןוא דליב ןגילייה םעד וצ ןייגוצ יז ליוו טָא
 .סיקצַאניוכ יד ייב טנרעלעג יז טָאה ןעמ יװ ױזַא

 ַאזַא זיא ,לביטש-רעטסיולק םעד ןיא ָאד טגנעה סָאװ ,סוזעי רעד רעבָא
 ױזַא טָאה יז ,ןיורק-ישעמַאמ .רעגידנדייל ַאזַא ,רעגירעיורט ַאזַא ,רעטסנרע
 טימ ,ּפָאק ןייז ףיוא ףיט ױזַא טציז ץנַארק-רענרעד רעד !םיא רַאפ ארומ

 ןרעטש ןייז ןופ שזַא ךיז טסיג טולב זַא ,טצעזעגניירַא שיילפ ןיא סרעכעטש
 .רעווש ױזַא טגָארט רע סָאװ ,ץיירק םעד רעטנוא טלַאפ רע .,םינּפ ןרעביא
 םעד טימ סיקצַאנױכ יד ייב טגנעה סָאװ ,סוזעי רעבלעז רעד טשינ זיא סע
 ץרַאה סָאד ריד טמענ רע זַא ,ןגיוא עביל ,עטוג עכלעזַא ןוא לדרעב ןדנָאלב
 -ַאב םענייא ןדעי ףיוא טקוק רע זַא ,ךיז טכַאד סע .קילב ןייז טימ סױרַא
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 ,ךיילב ױזַא זיא םינּפ סָאד ןוא ,קילב ןטוג ןביל ןוא ןגידנטעב ַאזַא טימ רעדנוז

 טָאה ,סיקצַאניױכ יד ייב טגנעה סָאװ ,סוזעי םענעי וצ ...גילייה ױזַא ,ןייש ױזַא
 ,טזָאלרַאפ ...ארומ יז טָאה סוזעי םעד רַאפ רעבָא ,ןטעב טכייל ױזַא טנָאקעג יז
 ואוו ,ןײרַא-לקניוו םעד ןיא ןקילב עריא יז טפרַאװ ןקָארשרעד ,טדמערפרַאפ
 עכלעוו ,יד יו ,שרעדנַא ץנַאג ָאד זיא יז ךיוא .*עקטַאמ עגילייה, יד טגנעה סע
 -סיוא ןַא ,עטרעגָאמעגסיוא ַאזַא ,עטלַא ןַא זיא יז .סיקצַאניױכ יד ןופ ןעק יז
 ןופ טמענ ןעמ ןכלעוו ,סוזעי ןטיוט ןטלַא םעד רַאפ טינק יז ןוא ,עטגינייּפעג

 זַא ,ריא ךיז טכַאד סע ,רעדליב יד ףיוא ןקוק וצ ארומ טָאה יז .ּפָארַא ץיירק
 סע  .ןָאטעגנָא ןסוזעי טָאה ןעמ סָאװ ,םעד טימ תוכייש ַא סעּפע טָאה יז
 םינּפ ןגידנדייל ,ןטלַא םעד רעביא ןעניר סָאװ ,ןרערט יד זַא ,ריא ךיז טכַאד
 ןיימ וטסָאה סָאװרַאפ, .ריא רעביא ךיוא ןענייז ,*עקסָאב עקטַאמ, רעד ןופ

 ,טנלע ױזַא ךיז טליפ יז ,גירעיורט ױזַא ריא טרעוו סע ןוא *? טיוטעג דניק
 רע טלָאװ ,ןייג וצ ןעמוקעג ןַאפעטס טציא טלָאװ ,ָא .ןילַא ,ןזָאלרַאפ ױזַא
 ,גיטכיר ױזַא ,רָאלק ױזַא ץלַא זיא ,ריא טימ ָאד זיא רע ןעוו !ןעוועג ריא ייב
 זיא ,ָאטשינ זיא רע ןעוו רעבָא .ךַאז יד ןָאט וצ ארומ ןייק טשינרָאג טָאה יז
 ..רעווש ױזַא ריא סע

 ןייש ױזַא זיא גנילירפ רעד .סױרַא-טקוק ןוא רעטצנעפ םוצ וצ-טייג יז
 עסייוו ךיז ןופ ןפרַאװ רעמייב יד ןוא ,עײלַא-עיצַאקַא עגנַאל ַאזַא ,ןסיורדניא
 .סנירג ןטימניא טקעדַאב יינש טימ יו שזַא זיא עײלַא עצנַאג יד זַא ,ןעלגנעה

 ןיא ױזַא זיא יז .,ןײרַא ןטרָאג ןיא ּפָארַא-טקוק ןוא רעטצנעפ סָאד טנפע יז
 יד ןופ ןעניורק עלַא טעז יז זַא ,ןטנוא טייוו ױזַא זיא ןטרָאג רעד ,ךייה רעד
 סענַאטשַאק יד .ןטָאשַאב ץכעילב-עיצַאקַא טימ ןצנַאגניא ןענייז ייז יו ,רעמייב
 ךיז ןזייווַאב רעמייב ענירג יד ןשיווצ ,ןדנוצעגנָא רעטכיל עטיור טימ ןענייז

 יד ןיא ןעייג לייט ,ןטרָאג ןיא ןטעברַא סעקשַאנָאמ .ןטלַאטשעג עצרַאוװש

 ,רָאפ ךיז טמוק יז ,ןריצַאּפש ךעלרָאּפ-וצ טנעה יד ןיא ךעלכיב טימ ןעײלַא
 ,טצעזעגניירַא שינעגנעפעג ַא ןיא ,טעשזדנַאלברַאפ טלעוו רעדמערפ ַא ןיא יו
 .ריא םורַא זיא םיוצ ַא

 ףיוא ךיז טיצ סָאװ ,געוו ןסייו םעד רעטצנעפ ןכרוד יז טעז טָא ןוא

 רעביאנגעג ןענייז רעזייה עכעלטסירק עשרעיוּפ עניילק .רעיומ טייז רענעי
 ַא .טגידנערַאפ ןצנַאגניא טשינ ךָאנ ,טיורילגיצ זיא סנייא .רעיומ םעד
 .עלדַאװָאק סלַאװָאק ןרַאפ ןעייטש ןרופ ,לַאװָאק ַא ןוא ,טרָאד טניואוו רעילָאטס
 יד ןיא טפָא ױזַא טגעלפ יז ואוו ,לטעטש םוצ געוו רעד ,סַאג יד זיא טרָאד
 דלַאב טָא ןוא .סױרַא-רעטסיולק םוצ געוו ןפיוא ןייג-ןריצַאּפש ןטכַאנרַאפ-תבש
 ריא וצ עקנָאל-:טָאטש רעד רעביא ןענַאד ןופ ןָאק ןעמ .ןײגמײהַא יז טעוז
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 ענעטָארטעגסיוא סָאד ,עקנָאל-טָאטש יד ןענַאד ןופ טעז ןעמ .ןייג ףיוה סרעטָאפ

 ריא ךיז ןעשַאּפ רעטייוו ןטרָאד .רעסַאװ ןרעביא לקירב סָאד ,עלעגעטש
 ױזַא .ןעז ךעלזייה עשיטָאטש יד ןענַאד ןופ וליפַא ןָאק יז .דרעפ סרעטָאפ
 יז זַא ,ריא ךיז טכַאד סע ןוא ,ןעגנַאגעג עקשזעטס רעד רעביא יז זיא טפָא
 ןענעפעפיוא ,ןטרָאג ןיא ּפָארַא ,רעמַאק ריא ןופ ןענעפעפיוא ריט יד רָאנ ףרַאד

 רעד ףיוא ,עקנָאל רעד ףיוא יז זיא דלַאב טָא ןוא ,םיוצ םעד ןופ עקטרָאפ יד
 זיא'ס זַא ,סיוא ריא ךיז טזייוו טונימ ַא ןיא ,םייהרעדניא דלַאב ןוא ,עקשזעטס

 טנייה ..ןעוועג זיא סע יװ ױזַא ץלַא זיא סע זַא ,ריא טימ ןעשעג טשינרָאג

 ןתח םעד ןרָאפעג ןיוש זיא ןעמ ,ןטסַאפ יז ףרַאד טנייה ,גָאט-הנותח ריא זיא
 ןוא רעטסיולק ןופ ןענעבנגסױרַא טייהרעליטש ךיז טעוװ יז ןוא ...ןגעקנַא
 טכַאנ יד זיא יז ןענַאװ ןופ ,לביטש ריא ןיא ךיז ןטלַאהַאב ,ןפיױלמײהַא קירוצ
 .ןעוועג זיא סע יװ ױזַא ןייז קירוצ טעװ ץלַא ןוא ,ןעמוקעג

 טניפעג יז ואוו ,טרָא םעד ןָא ,ןענַאפעטס ןָא ךיז יז טנָאמרעד לָאמַאטימ
 ףיוא רעטייוו ןייג ןיוש זומ יז !קירוצ ןייק ָאטשינ ןיוש זיא סע ,ןיינ .ךיז

 רעדנַא ןייק ָאטשינ ןיוש זיא ריא רַאפ .ןביוהעגנָא טָאה יז סָאװ ,געוו םעד

 רעד ךָאנרעד ןוא ,דמש זיא --- ריא רַאפ רָאפ-טייטש סָאװ ,ןבעל סָאד .ןבעל
 רַאפ !עמַאמיעטַאט ןיימ ,טנוזעג רימ טביילב, -- .ןענַאפעטס טימ *בולש;
 טרָאװ עטצעל סָאד ,ןיינ *...!רימ רַאפ ריא ךיוא ,ןברָאטשעג ךיא ןיב ךייא

 רָאפ ,ואוו-ץעגרע ןדנוברַאפ ייז טימ ךָאנ ךיז טליפ יז ,ןגָאזסױרַא טשינ יז ןָאק
 !ןברָאטשעג טשינ עמַאמ-עטַאט יד ןענייז ריא

 ,ארומ טָאה סָאװ ,דניק ַא יו ,קנילפ ןגיוא יד ןופ ןרערט יד ךיז טשיװ יז
 טָאה יז סָאװ ,ךַאז רעסואימ ַא ייב טנַאה רעד ייב ןּפַאכ טשינ סע לָאז ןעמ זַא
 סע .ריא וצ ןעמ טייג סָאד .רָאדירָאק ןיא טירט טרעה יז םירָאװ .ןָאטעגּפָא

 טלכיימש יז .רעטסעווש ַא ןיירַא-טמוק סע ןוא ,ריט יד דלַאב עקַאט ךיז טנפע
 טימ ךלימ עמירַאװ לּפעט ַא טגנערב יז .ןײרַא םינּפ ןיא סיז-ץירקַאל ריא וצ

 טנַאה יד ריא ליוו ,רעטסעווש רעד רַאפ ךיז טגיוברַאפ יז .עקלוב רעשירפ ַא
 ךיז טמעקרַאפ ,ןָא ךיז טוט ,ךיז טשַאװ ,טסע יז .טשינ טזָאל ענעי רעבָא ,ןשוק

 טייהרעמוטש ,רעטרעוו ןָא ריא טפלעה רעטסעווש יד .ּפעצ עצרַאװש יד ןייש

 ןגנַאל ַא ןיא טמוק יז ,ּפערט ןוא ּפערט רעביא טייג יז .ּפָארַא יז יז טײלגַאב
 ,ןײרַא לַאז

 טשינ זיא סע .ןירעעזפיוא יד טציז לוטש ןסיורג ַא ףיוא ,לקנוט זיא'ס
 ןַא ,ערעדנַא ןַא זיא סָאד .ןעזעג טנװָא ןטכענ טָאה יז סָאװ ,עבלעזיד
 טציז ריא ןבעל .טסורב רעד ףיוא םלצ םענרעזייא ןסיורג ַא טימ ,עקשטיטלַא
 רעכעלטניירפ רעד ,טכיזעג עטנַאקַאב סָאד ,שטשָאבָארּפ ןַאּפ רעד ,חלג רעד
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 רעד ןיא עלעקשוּפיקַאבַאט ןרעבליז טנַאקַאב ןייז ,לכיימש רעגידנעמוקנגעקטנַא

 ןרַאפ ינק יד ףיוא ךיז טפרַאװ יז .טרָא סָאד שימייה ריא טכַאמ רע .טנַאה

 עטלַא יד ךיוא .טנַאה ןייז טשוק יז .טנרעלעג יז טָאה ןעמ יוװ ױזַא ,חלג

 ,דייר עכעלטניירפ ריא וצ טדער ןעמ .ןשוק םוצ טנַאה יד ריא טיג עקשַאנָאמ

 ,ןירַא ןעמוק רעטסעוװש יד .,ריא טימ ךיז טעשטשעיּפ ןעמ ,יז טמלצַאב ןעמ

 ןוא ,ךעלטניירפ ױזַא ,ריא וצ טוג ױזַא ייז ןענייז עלַא .ריא וצ ןעלכיימש ייז

 ...! קירוצ ןייק רעמ ָאטשינ ןיוש זיא סע ,ןיינ ...ױזַא ריא טימ ךיז ןעיירפ עלַא

 רעטסעווש יד .קרַאּפ םענייש ,ןסיורג ןלא ךיז יז טליּפש גָאט ןצנַאג ַא
 סָאד ."רעטומ רעגילייה, רעד רַאפ טעבעג סָאד ריא טימ טנרעל ענעלעה

 -סיוא ןיוש יז ןבָאה סיקצַאניױכ יד ,ןיוש יז ןָאק "סוטסירק סוזעי; רַאפ טעבעג
 ליוו יז ,גיסיילפ זיא יז ,ןכַאמ ןיוש יז ןָאק ןכייצ ןגילייה םעד ךיוא ,טנרעלעג
 ןענַאק לָאז יז זַא ,ןרעו ןעמונעגפיוא ןביולג םעיינ ןיא רעדניװשעג -סָאװ

 -ףניפ ַא ךרודַא ןיילַא טנעייל יז .גיליוו זיא יז .ןייז ןענַאפעטס טימ ןעמַאזוצ !
 יז טנרעל טציא .גינייוונסיוא ןופ ןיוש סע ןָאק יז ןוא ,טעבעג סָאד לָאמ ןעצ

 -עיצַאקַא רענייש רעד רעביא גידנעיײגּפָארַא-ןוא-ףױרַא ,גיסיילפ רעייז ךיז
 םעד ,רעטָאפ פעד טָאג ןיא ביולג ךיא, :ןימאמיינַא ןשילָאטסָאּפַא םעד ,עײלַא
 ּפָארַא-ןוא-ףױרַא יז טייג ױזַא *..דרע ןוא למיה ןופ רעפעשַאב ןגיטכעמלַא

 -ירפ םעד טימ יד ,ענעלעה רעטסעווש יד זַא ױזַא ,הדמתה טימ טנרעל ןוא
 ןקוק סָאװ ,ןגיױא-רעסַאװ עסיורג ,עיולב יד טימ ןוא םינּפ ןטקלעװרַאפ-גיטייצ
 עטעלַאמכָארקעג עסיורג יד רעטניה ןופ ,סױרַא םינּפ ןסייוו-גירעבַאלש ריא ןופ
 ,ריא ןופ ןדירפוצ רעייז זיא יז .ךעלביל ריא וצ טלכיימש -- ,ןעלגילפ-רעכיט

 םייב ןעמַאװצ רעטסעוװש עלַא טימ ןסע-גָאטימ םייב ןיוש יז טציז רעטעּפש

 -רעצליה םעד טימ לַאז ןרעטצניפ ,ןגנַאל ,ןפיורג םעד ןיא ,שיט ןגנַאל ,ןסיורג
 ןוא רעדנעטש ַא ייב טייטש רעטסעװש ַא .טנַאװ רעד ףיוא סוטסירק םענ

 ,ךיוא יז טגייווש ,ןסע םייב ןגייווש עלַא .סױרַא ךוב גילייה ַא ןופ רָאפ-טנעייל

 רעדיוו טנעייל ןעמ .טעבעג-טנווָא םוצ ןײרַא ךריק ןיא טימ ןיוש יז טמענ ןעמ
 ױזַא ןענייז עלַא ןוא ,רעדיל עגילייה ןעמַאזוצ טגניז ןעמ ,ןסע-טנוװָא םייב רָאּפ
 ָאטשינ ןיוש זיא ריא רַאפ ,ןיינ ...ריא וצ ךעלביל ױזַא ,ךעלטניירפ ױזַא ,טוג

 ! קירוצ ןייק
 ,גָאט רעטשרע רעד ךרוד:טייג ױזַא

 ןוא ,ןילַא לעצ ריא ןיא רעגעלעג ריא ףיוא טגיל יז ןעוו ,טכַאנייב רָאנ
 רעד ןיא ,ןפָאלשניא טשינ יז ןָאק ,ךיז טניפעג יז ואוו ,ךיז טנָאמרעד יז
 ןגילייה ןרַאפ לַארטש רעטיור רעד ןוא ,לקנוט ןוא רעטצניפ זיא לעצ רעניילק
 טקערש יז .שינרעטצניפ יד גידעקערש רעמ ךָאנ טכַאמ רעמיצ לקניוו ןיא דליב
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 ןסָאגַאב טרעוו בייל ריא ןוא ,ריא ןּפַאלק ןייצ יד ,רעמיצ ןיא ןיילַא ןייז וצ ךיז

 טרעלק יז .,ןפָאלשניײא ליװ יז ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ יז ,סייווש ןטלַאק ַא טימ

 ןגעוו ױזַא יאדווַא טרעלק רע ? טציא ךיז רע טניפעג ואוו -- ,ןענַאפעטס ןגעוו

 ןעקנַאדעג יד ןליוו לָאמ סָאד ,ןיינ רעבָא ...םיא ןגעוו יז יו טקנוּפ ,טציא ריא
 טנייה ,טָאג ...עמַאמ-עטַאט ןגעוו טרעלק יז .ןענַאפעטס ןגעוו ןטכַארט טשינרָאג

 ןיא לרוג ריא טלָאזעג ךָאד טָאה טנייה ,הנותח ריא ןופ טכַאנ יד ךָאד זיא
 ריא ךָאד ךיא טנייה .טגָאזעג ריא טָאה עמַאמ יד יװ ,ןרעוו טמיטשַאב למיה

 ,.! טּפשמעג למיה ןיא יז טרעוו טנייה ,רוּפיכ-םוי ריא ,ןידה-םוי

 עריא ייב ךיז טעב -- ,ןברָאטשעג ןיב ךיא זַא ,ןטכַאד ןייא ךיז לָאז --
 ...טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג טשינרָאג ךימ טָאה ריא זַא -- ,ןרעטלע

 סָאד ןעמורב ןּפיל עריא .ןפָאלשנייא ןוא ןגיאורַאב ךיז יז ליוו םעד טימ

 ריא ןופ טסורב עקרַאטש יד ןעעז ןגיוא ענעסָאלשרַאפ עריא ,טעבעג-טָאג עיינ
 ליוו ןוא םינּפ ריא טציא טנעל יז עכלעוו ףיוא ,רָאה עדנָאלב ענייז ,ןַאפעטס

 זיא ריַאדעג ריא ןוא ,טשינ ףָאלש ןייק טמענ ןגיוא עריא רעבָא ,ןפָאלשנייא

 רעד ךיז טייג ױזַא ,לַאװק רעגיבייא ןַא יוו .ךיוה טּפַאלק ץרַאה ריא ,ךַאװ ױזַא

 ןטעברַא זומ יז .ןריהעג ריא ןופ רענייטשלימ יד ךרוד םָארטש-ןעקנַאדעג

 יז ןכלעוו ייב ,םענייא ןגעו טציא טרעלק יז .טשינ יצ ,ָאי ליוו יז יצ ,ןרעלק
 גנַאג ןעקנַאדעג ריא ןיא טָאה יז ןכלעוו ,ןייטש ןביילב וצ טַאהעג-ארומ טָאה
 .ןיבר ןגילייה ןָא ךיז טנָאמרעד יז ,ןטימעגסיוא גיקענטרַאה

 -טכרופ רעדמערפ רעד זַא ,טדערעגנייא ריא ןעמ טָאה ןָא-טייהרעניילק ןופ

 ןיא ןדיא ליפיוזַא ןרָאפוצ ןעמוק סע ןכלעוו וצ ,שטנעמ רעגילייה רערַאב
 -עג סנעמעלַא סייוו סָאװ ,רעד ,רעדנואוו עכלעזַא טזיײװַאב סָאװ ,ןײרַא לטעטש

 טניואוו סָאװ ,יבר רעגילייה רעד ,ףױרַא למיה ןיא טכַאנ עדעי טייג ןוא ןעקנַאד

 םיא ,"טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג, יז טָאה ,לאיחי 'ר יבר רעד ,טָאטש רעד ןיא
 ,ןרעוו-ןריובעג טפרַאדעג טשינרָאג טָאה יז .ןבעל ריא ןעקנַאדרַאפ וצ יז טָאה

 טָאה יבר רעד רָאנ ...דניז סרעטָאפ ריא רעביא ,טגָאזעג ריא דימת ןעמ טָאה
 סטָאג ןיא ,טגָאזעגוצ רעטָאפ ריא יז טָאה רע ,ןטעבעגסיוא ןעלמיה יד ןופ יז
 ףיוא ןענאק לָאז יז ידכ ,ןגעוו-טריא ןופ ןוא ,טגָאזעגוצ טיא רע טָאה ןעמָאנ

 ןייז טימ ןעמַאזוצ ,ןברָאטשעג טעּפמיק ןיא בייוו ןייז זיא ,ןעמוק טלעוו רעד
 | | ...דניק

 -רעד ןָא-טייהדניק רעירפ רעד ןופ טימעג סלדיימ ןיא ןבָאה דייר עלַא יד
 ..ןשטנעמ ןגילייה ןרַאבטכרופ םעד טימ גנודניברַאפ עלופשינעמייהעג ַא ןגיוצ
 ןיא ,םעד ןגעוו ןכַאמ טנָאקעג טשינ גנולעטשרָאפ עגיטכיר ןייק ךיז טָאה יז

 טָאה ליפעג שידרערעטנוא ןַא רָאנ .םיא טימ טייטש יז גנואיצַאב ַא רַאפ סָאװ
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 ןייז ןופ יז טלָאװ רע יוװ ױזַא ...םיא ןופ לייט ַא זיא יז זַא ,ריא ןיא טבעלעג

 .ןעקנַאדעג עריא עלַא ןופ רע סייוו רעבירעד ...ןטָאנקעג טולב ןוא שיילפ ןגייא
 ריא טוט סע זַא .םיא וצ רעבירַא דלַאב סע ךיז טגָארט ,סעּפע טרעלק יז זַא

 ןופ לייט ַא רָאנ טשינ זיא יז :רעמ ךָאנ .ייוו ךיוא ךָאד םיא טוט ,ייוו סעּפע

 "עג רע .םיא ןיא ןסקַאװעגנָא זיא סָאװ ,גנופַאשַאב ַא ענייז זיא יז רָאנ ,םיא

 רע .רעצישַאב ריא ךיוא רע זיא ךיילגוצ רעבָא ,לרוג ריא רעביא טגיטלעוו

 רַאפ יו ,ריא רַאפ ןייא ךיז טלעטש רע ,זָאט טשינ סטכעלש ןייק ריא טזָאל

 ,..דניק ןגייא ןייז
 ןַא ריא ןיא ןפַאשעג טָאה ןשטנעמ ןכעלרעדנואוו םעד וצ גנואיצַאב יד

 .ןעוועג זיא סע .,ץלָאטש ןסיורג ַא רעייז ןוא םיא רַאפ המיא עכעלפיירגַאבמוא
 .טנײשעגּפָא ריא ףיוא ךיוא טלָאװ ןיבר ןופ עירָאלג יד יו

 טעז יבר רעגילייה רעד זַא ,טגייצעגרעביא טסעפ ןעוועג יז זיא סיוועג
 ,ןײרַא-ץרַאה ריא ןיא ךיילג טקוק ,סױרַא-לביטש ןטכַאמרַאפ ןייז ןופ טציא
 -קוק ַא רָאנ טָאה יז יוװ ,ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ טסואוועג טָאה רע ןוא
 סיוועג .םיא ןגעוו טַאהעג טָאה יז סָאװ ,ןעקנַאדעג יד ,ןענַאפעטס ףיוא ןָאטעג
 ןענַאפעטס טימ ךיז טפערט יז יו ,לביטש טכַאמרַאפ ןייז ךרוד ןעזעג רע טָאה
 .לרעקלַא ןיא סיקצַאנױכ יד ייב רעטעּפש ןוא רעסַאװ םייב דלַאװ ןיא טשרעוצ

 ןופ טסואוועג רע טָאה ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ ,טסואוועג רע טָאה ץלַא

 יז יו ,םעדכָאנ ןוא .טוט ןוא טכַארט יז סָאװ ,םעלַא ןופ ןוא ןעקנַאדעג עריא
 יז .ןיילַא ןפָאלש וצ טַאהעג-ארומ יז טָאה ,ןענַאפעטס טימ ןפָארטעג ךיז טָאה
 ןגרעוו יז טעוו ןוא טכַאנייב ןעמוק טעװ ,יבר רעד ,רע זַא ,רעכיז ןעוועג זיא
 -עג ןוא ,טכַאנייב ןגרעוו יז ןעמוקעג טשינ רעבָא זיא יבר רעד זַא ...רַאפרעד
 ריא ךיז טָאה םיא טימ ןעז ךיז ,רעייז ריא ךיז טָאה ץעגייש םעד ךָאנ טקנעב
 קערש יד ,ףליה ַא ןפַאשעג העינמ רעד ןופ ןליוו רעד טָאה ,טסולגעג רעייז
 טָאה יז לייוו --- ,טגָאזעג ךיז יז טָאה --- ,געמ יז :גנוטער ַא ןיא טלדנַאװרַאפ
 ,ריא רַאפ ןָא ךיז טמענ סָאװ ,ןיבר ןגילייה םעד ,למיה ןיא רשוי-ץילמ ןסיורג ַא

 ...ןייז-"לחומ תוריבע עלַא ןעמ טעװ ריא
 "רַאפ ךיז ןשטנעמ ןכעלרעדנואוו םעד וצ טייקגירעהעגוצ יד טָאה ױזַא

 ,טָאה יז ...ןליוו ריא וצ ,גנוטסולג ריא וצ בירט ַא ןיא העינמ ַא ןופ טלדנַאװ

 רעמ ךָאנ רָאנ טשינ ,ןיבר םעד ,ןשטנעמ ןכעלרעדנואוו םעד ,ךעלדנעטשרַאפ
 ןוא טשרעהַאב יז טָאה םיא וצ עביל ערַאבקנַאד עסיורג ַא רָאנ ,טכעלרעהרַאפ
 עריא עלַא טיג סָאװ ,רעטָאפ ןטוג ַא וצ דניק טעשטשעיּפעג ַא יװ ,ןעמונעגנָא
 .ריא רַאפ ןייא ךיז טלעטש ןוא ךָאנ ןזירּפַאק

 "וועמעש עכעלדנעטשרַאפמוא ןַא טגָאמרַאפ יז טָאה ןָא-טייהדניק ריא ןופ
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 םעד ןקוק וצ ןטימעגסיוא טָאה -- ,המיא ןעוועג סע זיא רשפא -- ,טייקגיד

 ,לָאמ ןדעי .םיא טימ ךיז ןפערט וצ ןטימעגסיוא טָאה ,ןיײרַא-םינּפ ןיא ןיבר

 ץרַאה ריא טָאה ,לסעג ןשיבר םעד ןיא זיוה ןייז ייברַאפ ןעגנַאגעג זיא יז ןעוו

 -- ןעז יז ןוא ןקוקסורַא רעטצנעפ ןכרוד טשינ לָאז יבר רעד זַא ,טּפַאלקעג

 יבר רעד ןעוו ,הרות-תחמש ןדעי רָאנ .ןעשעג סעּפע טעװ לָאמסנעד םירָאװ

 םיא יז טָאה ,ףיוה-שרדמה:תיב ןייז ףיוא הרות-רפס רעד טימ טצנַאטעג טָאה
 -תחמש רעדניק עלַא טימ טריפעג יז ןעמ טָאה ןָא-טייהדניק ריא ןופ .ןעזעג

 ַא טימ ןייטש טגעמעג יז טָאה לָאמסנעד ןוא .ּפָארַא ןיבר םוצ טנוװָא-הרות

 -נײרַא לּפע ןטיור ַא ןיא לטכיל ַא ןטכיולעג טָאה סע רעכלעוו ףיוא ,ןָאפ
 יו ,זעזעג ןוא רעדניק ןוא רעבייוו עלַא טימ ןענַאטשעג יז זיא ,טקעטשעג
 עטצעל סָאד .הרות רעד טימ ךיז ןעיירפ ןוא ןצנַאט םידיסח יד טימ יבר רעד

 ַא רעטנוא ןָאטעגנָא עציּפישז רענעדייז רעסייוו ַא ןיא ןעזעג םיא יז טָאה לָאמ

 רע זַא ,טכַאדעג ריא ךיז טָאװ סע זַא ןעוװעג ךיוה ױזַא זיא רע .ןייג הּפוח
 ןייז ןיא הרות-רפס ַא טָאה רע .ןשטנעמ עלַא ןופ רעכעה ךעלריטַאנמוא זיא
 רע טָאה ,ךעלטנגייא .,טצנַאטעג גירעיורט ױזַא טָאה רע ןוא ,ןגָארטעג טנַאה

 ,גנוגעװַאב רעשימטיר ַא ןיא טלקָאשעג ךיז טָאה רע רָאנ ,טצנַאטעג טשינ
 ,ןסָאלשרַאפ ןטלַאהעג רע טָאה ןגיוא יד ,ןרעדנַא ןפיוא סופ ןייא ןופ גידנעסּפָאה

 ױזַא ןענייז ןגיוא ענייז ןוא ,ךיילב יוזַא ןוא ןעוועג גנַאל ױזַא זיא םינּפ ןייז
 ןעמוקעג שזַא ריא ןענייז ןרערט זַא ,גירעיורט ױזַא -- ,טָאג ...ןעוועג גירעיורט

 ױזַא ןוא גירעיורט ױזַא זיא םינּפ סניבר םעד סָאװ ,םעד רעביא ןפיולוצנָא

 ןיא ןצנַאגניא ,הּפוח ַא רעטנוא טייג ןוא ךיוה ױזַא זיא רע ןוא .ןייש ךעלטעג
 רענעגייא ריא טלָאװ רע יװ ,םיא ףיוא ןעוועג ץלָאטש זיא יז ,ןָאטעגנָא ןסייוו

 ...רעטָאפ ַא ןופ ךָאנ רעמ ...ןעוועג רעטָאפ
 זיא רע .םולח ןיא יבר רעד ןזיװַאב ריא וצ ךיז טָאה טכַאנ רעד ןיא

 ךָאנ זיא םינּפ ןייז ןוא ,הרות-תחמש ,לָאמסנעד יו ,ןָאטעגנָא ןסייוו ןיא ןעוועג
 ןקָארשעג טשינ ךיז טָאה יז רָאנ .גירעיורט רעמ ךָאנ ןוא ןעוועג רעכיילב

 ןוא ,גנַאל ןיוש םיא ןעק יז זַא ,ןזיוועגסיוא ריא ךיז טָאה סע .ןיבר ןרַאפ
 סָאװ ,טרעדנואוועג טשינרָאג ךיוא ךיז טָאה יז ןוא .ריא טימ ןָא ךיז רעק רע

 ךיא ךיז טָאה סע ,ןײרַא לעצ רעד ןיא ריא וצ ןעמוקעג זיא ,יבר רעד ,רע
 רַאפ ןעייטש ןריט עלַא ןוא ,געוו םעד סייוו רע זַא ,ךעלריטַאנ ױזַא ןזיוועגסיוא
 ,טסייג ןגילייה ַא רַאפ יוװ ,ןפָא םיא

 ױזַא ןיא יז סָאװ ,ביל ױזַא טָאה יז ןכלעוו ,יבר רעטוג רעד ,רע ןוא
 ןגירשעג טשינ טָאה רע --- ,םיא טימ ןָא ךיז רעק יז סָאװ ןוא םיא ףיוא ץלָאטש
 טשינ טָאה רע .רעטָאפ ריא יו ,ןטלָאשרַאפ טשינ יז טָאה רע ,ריא ףיוא
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 השוב ןוא הּפרח יד ןעגנערב טשינ לָאז יז זַא ,ריא ףיוא טיוט םעד ןטעבעג

 ןוא ןגירעיורט ןייז ןופ ןרָאװעג ןכָארבעצ ױזַא זיא ץרַאה ריא ןוא ...םיא ףיוא

 ןכיילב סניבר םעד ןיא ןגעלעג זיא גָאטייװ ןוא רעצ ליפ ױזַא ,קילב ןעמוטש

 טשינ סע טָאה יז זַא פיל עכיילב עניד ענייז ןיא ,םינּפ ןטרעגָאמעגסיוא
 ץלַא ףיוא ןיוש זיא ןוא טנייועצ ךיז טָאה יז ,ןטלַאהסיא רעגנעל טנָאקעג
 יבַא ןַאפעטס םענייש םעד וליפַא ןבעגוצפיוא ..!ץלַא ףיוא .,ןעוועג-טיירג
 לָאז רע ןוא ,ןגיוא עגירעיורט ענייז טימ ריא ףיוא ןקוק טשינ לָאז יבר רעד

 ױזַא ריא טָאה סע ...םיא וצ ןרעהעג רעדיוו לָאז יז ןוא ,ןייז-לחומ ץלַא ריא
 רָאה יד שזַא טָאה יז זַא ,ןָאטוצנָא רעצ ליפוזַא ,ןיבר םעד ,םיא -- ןָאטעג -ייוו
 ןופ ןייוועג גידנסייר-ץרַאה ַא טימ טָאה ןוא ןסייר וצ ןביוהעגנָא ךיז ּפָאק ןופ
 ...טכַאװעגפיוא ףָאלש ריא



 חלג רעד

 פ לטיּפַאק

 גיטליגכיילג ןייז טנָאקעג טשינ טָאה ,לטעטש ןופ חלג רעד ,יקצעינשיוו

 ,טָאג ןשידיא םעד טימ ךיז ןעלגנַאר ןייא ןיא ןטלַאהעג סטָאה רע .ןדיא וצ

 -רָאג רע טָאה ןילַא ןדיא ןגעג ,טסייג ןשידיא םעד טימ ןריפ-המחלמ ןייא ןיא

 -לַאב ןשידיא ןטסָארּפ םעד טַאהעג-ביל טָאה רע -- ,טרעקרַאפ ,טַאהעג טשינ
 טצישַאב לָאמנייא טשינ ןוא ,רעײטש-קרַאמ ,רעייג-ספרָאד ,רעמערק ,עכָאלעמ

 ןגעג קלָאפ ןטסָארּפ ןיא ןדנוצעגנָא ןבָאה רעצעה סָאװ ,ןרָאצ ןוא סַאה ןגעג ייז

 ,הנומא רעשידיא רעד ןגעג ףמַאק ןטרעטיברַאפ ַא טריפעג רעבָא טָאה רע .ייז

 רע עכלעוו ,שדוק-ילכ ,םייבר ,םינבר יד ,טייקכעלטסייג רעשידיא רעד ןגעג
 סָאװ ,"םישורּפ, יד ,םינבר ענעי ןופ םישרוי עטקעריד רַאפ ןטלַאהעג טָאה

 טשינ ןעמָאנ רעדנַא ןייק םיא ייב טָאה בר ַא ,ןסוזעי טכַארבעגמוא ןבָאה

 ןענייז ןטלַאהעג רע טָאה ,רעבָא ןדיא ,(שורּפ) *רעעזירַאפ,, רָאנ ,טַאהעג
 /ןעמונעג ךיז טָאה ןיילַא טָאג סָאװ ,"לארשי -- קלָאפ עטלייוורעדסיוא סָאד;

 סָאװ ,קלָאפ סָאד .ןבירשעג טייטש סע יװ ױזַא --- ,הלחנ ןוא קלח ןייז רַאפ
 -עג ןייק טשינ ןענייז ייז ,ןיינ ,ןחישמ ,ןוז סטָאג ךיז ןופ ןבעגעגסױרַא טָאה
 גנורעדינרעד יד רָאנ ,קלָאפ עטלייוורעדסיוא סָאד ןענייז ייז ,ןשטנעמ עכעלנייוו

 ןענייז יז סָאװ ,םעד רעביא זיא ,סיוא-ןעייטש ייז סָאװ ,טייקטמעשרַאפ יד ןוא

 ,ןוז סטָאג ןפרָאװרַאפ ןבָאה ייז ."ףרוע-השק םע; ןַא ,קלָאפ טנשקע'עגנייא ןַא

 טרעמַאלקעג ךיז ןבָאה עדמערפ  .ייז בילוצ ןוא ייז רַאפ ןעמוקעג זיא רעכלעוו

 םיא ןבָאה ענעגייא יד ןוא ,טזיילעגסיוא עדמערפ יד ןענייז םעדכרוד ,םיא ןָא
 חרזמ ןופ ןעמוק ןלעוו ליפ ןוא; :טגָאזעג טָאה סוטסירק יװ ױזַא ,ןפרָאװרַאפ
 ןופ ךיירגינעק ןיא בקעי ןוא קחצי ,םהרבא טימ ןציז ןלעװ ןוא ברעמ ןופ ןוא
 רעד ןיא ןרעוװ ןפרָאװעגסױרַא ןלעוװ ךיירגינעק ןופ רעדניק יד רעבָא ,למיה

 ".שינעצירק-ןייצ ןוא ןייוועג ןייז טעוו טרָאד ,ןסיורדניא זיא סָאװ ,שינרעטצניפ

 סגינעק םעד ךָאד ייז ןענייז ןבירטרַאפ שיט סגינעק ןופ שטָאכ רעבָא
 סגינעק םעד זיב ,תומילש ןייק וצ ןעמוק טשינ ןָאק טלעװ יד ןוא ,רעדניק
 ןעוועג ןיוש טלָאװ ױזַא ,שיט סגינעק םוצ טזָאלעגוצ ןרעוו טשינ ןלעװ רעדניק

 רעד ,טכיירגרעד רשפא ןעוועג ןיוש טלָאװ םימש:תוכלמ סָאד .טוג גנידצלַא
 רעד רעביא טשרעהעג ןעוועג טלָאװ סוזעי ,ןעמוקעג טלָאװ ןידה-םוי רעסיורג
 רעבָא ךָאד ייז ןענייז .ןרעוו-טזיילרעד טלָאװעג ןטלָאװ ןדיא יד רָאנ ןעוו ,דרצ
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 סטָאג וצ ןקור רעייז ןרעק ייז ןעוט ,קלָאפ גיקענטרַאה ַא ,ףרוע-השק םע ןַא
 ,טרָאװ

 סוטסירק ןעמעוו רַאפ ,קלָאפ סָאד ,"רעדניק-סגינעק; ייז ןענייז ךָאד רעבָא
 טימ דסח ןעוט סָאװ ,עלַא יד ןגיטיגרַאפ טעװ גינעק רעד ןוא .ןעמוקעג זיא
 ,ךיז ןופ ןבירטרַאפ םיא טָאה רע שטָאכ ,דניק ןייז

 ,טַאהעג -תונמחר חלג רעד טָאה קלָאפ ןשידיא ןפיוא ,"לארשי-םע, ןפיוא
 ףיוא םורַא-ןעיימש ייז יו ,לטעטש ןייז ןופ ןדיא עמירָא יד ןעזעג טָאה רע זַא

 ,סנגַאװ עשרעיוּפ יד רעטניה ךיז ןרעגלַאװ ,הסנרּפ ןשָארג ַא ןכוז ,קרעמרָאי יד

 -לטעטש ןיא טגנערב רעױּפ ַא סָאװ ,ךַאז עדעי ןּפַאט ,ךעלבלעק יד ןּפעלש

 ךיז ןפרַאו םירעיוּפ יד ןוא ,ןײרַא-ברָאק ןדעי ןיא ןקוק ,ןפיוקרַאפ וצ ןיירַא

 ץרַאה ןייז טָאה --- ,ּפָא ךיז ןופ ןגָאי ,קעװַא ייז ןביירט ,ייז ןעמעשרַאפ ,ייז טימ

 רעדניק יד ןופ ןרָאװעג זיא סע סָאװ ,טעז ןוא טקוק, :רעבירעד טגיטייוועג
 ,ןדיא עמירָא יד ףיוא טַאהעג-תונמחר טָאה רע *! בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןופ
 ןיוש טָאה רע .ןפלעה וצ ייז טגיילעגוצ טנַאה ַא רע טָאה ,טנָאקעג טָאה רע יו ןוא

 :ןעמונעג טשינ שטשרָאב קַאז ןייק טלָאװ רע עכלעוו רַאפ ,ןדיא ענייז טַאהעג
 הנח ,רעיײג -ספרָאד רעד קיזייא ,לסייו רעד רעביא רעריפרעביא רעד לקעי

 ןַאמ רעד לייוו ,"ןיז ןביז יד טימ הנח; ןפורעג טָאה רע עכלעוו ,הנמלא יד
 -רךעבירַא ןיילַא ךיז טָאה ןוא רעדניק טימ ענעפרָאװַאב ַא טזָאלעגרעביא יז טָאה

 הסנרּפ לקעּפ עצנַאג סָאד ריא ףיוא ןוא ןיײרַא ןדע-ןג ןגיבייא ןיא טלקעּפעג

 יד ןבָאה .ןבוטש יד ןיא ןגָארטעג "ברעק; טָאה ענעדיא יד .,ןפרָאװעגפױרַא
 סָאװ ,סעקַאר עטיור ץוט רָאּפ ַא רעדָא סקַאל ַא ,טַאהעג גנַאפ ןטוג ַא סרעשיפ
 .ןגָארטעגנײרַא חלג םוצ ענעדיא יד ייז טָאה ,ףיורעד םינלעב עניילק ןענייז ןדיא

 ,"טשטצעווק ךוש, רעד ןעמעוו ,םענייא ןדעי ייב טסואוועג טָאה חלג רעד
 בלַאה ַא ,טגרָאזַאב רעטניוו ןפיוא לפָאטרַאק לקעז ַא טימ לָאמַא םיא רע טָאה --

 ןופ טײלעמירָא יד רַאפ ןטעבעגסיוא הררש ַא ןופ טָאה רע סָאװ ,ץלָאה לרופ

 טָאה רע סָאװ ,ןקנַארק ַא רַאפ האופר ַא ףיוא ןשָארג ַא טימ ךיוא לָאמַא ,טָאטש
 ןעוו ,ןעמונעגנָא ןדיא רַאפ ךיז טָאה רע .טכַארבעגנײרַא בוטש ןיא ןיילַא סע
 ןייז ןופ בוח םעד רַאפ סע ןטלַאהעג ,ייז ףיוא טדערעג סטכעלש טָאה ןעמ
 ןוא טגידערּפעג ךריק רעד ןיא ךיוא רע טָאה לָאמטּפָא .ןסיוועג ןשילױטַאק

 םוצ עביל,, וצ ,"דלודעג רעכעלטסירק; וצ ,שינעעזנייא וצ ןטסירק יד ןפורעג

 ,טכַאמעג טָאטש ןיא ןדיא יד ןגעג גנוגערפיוא ןַא סעּפע ךיז טָאה סע ןעוו ,"טנייפ
 ףיוא ,םיבוט-םימי עשידיא יד ףיוא ןעוועג גיטכיזרעפייא רעבָא זיא רע

 סָאד .טייקכעלטעג רעד וצ ךיז ןרעמַאלק ןשידיא םעד ףיוא ,טייקמורפ רעד
 ןעוועג ץלַא זיא ,תבש ןעמוקעג זיא סע זַא ןוא ,סשידיא ַא ןעוועג זיא לטעטש
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 ןייק ,ןגָארקעג טשינ ןעמ טָאה הרוחס לייא ןייק ,טרעמַאהרַאפ ןוא טּפַאלקרַאפ

 -רַאפ גָאטיײרפ ןעגנַאגעגכרודַא זיא שמש רעד זַא .ןגיטכיר ןייק ןפנָארב קנורט

 עגידעכָאװ סָאד לטעטש סָאד טָאה ,טָאטש רעד רעביא רעמַאה ןייז טימ טכַאנ

 "נָא טכיל-תבש ןבָאה רעטצנעפ עלַא ןופ ןוא ,ןפרַאװעגּפָארַא ךיז ןופ דיילק

 הדע ןייז ,טגידערּפעג ךריק ןייז ןיא רע טָאה גָאטנוז .ןענײשוצסיױרַא ןביוהעג

 ןייז טימ טרענודעג רע טָאה -- ,ןדיא יד ףיוא ךיז טקוקרַאפ, :טפָארטשעג

 טשינ וטסעוװ ןפנָארב קנורט ןייק זַא ,תבש רעייז ןעווַארּפ ייז יו --- ,עמיטש

 רעיא טרעטשעצ ריא ,גָאטנוז ןיא רעדלעפ יד ףיוא טעברַא ריא ןוא ,ןגירק

 *!טשינ ריא טייג ךריק רעד ןיא טכער וליפַא ,תבש
 ַא ,בוט-םוי רעשידיא רעסיורג ַא ןעמוקעג זיא סע זַא ,ךָאנ טדער רעוו

 ,ןרעק סָאד ,רישעג סָאד ןרשכ סָאד ,ןרעייש סָאד ,חסּפ רַאפ ךיז ןטיירברָאפ

 -םוי ַא ,הנשה-שאר ַא רעדָא .תוצמ יד ןקַאב סָאד ,ןעמוטש יד ןעמיור סָאד

 טימ ןסייוו ןיא רעבייוו יד ,ןעלטיק יד ןיא ןענייז ןדיא ןעוו ,טכַאנרַאפ רוּפיכ

 "םידיסח יד ןיא ,שרדמה-תיב ןיא ,לוש ןיא טנעה יד ןיא טכיל-טייצרָאי עסיורג

 ,טגערעגפיוא ױזַא ,טריורענעד יױזַא םיא טָאה סָאד .ןעגנַאגעג ךעלביטש

 עדמערפ עטסנליוהרַאפ יד ןפורעגסױרַא ,םיא ייב ןטפַאשנדיײיל יד טציירעצ

 ,יירענידנצעג ַא ,טָאג ןדמערפ ַא וצ ןעניד ַא ןעוועג טשינ זיא סָאד ,ןיינ .ןליפעג

 .גיטליגביילג ןייז ןָאק רע ןכלעוו וצ ,טשינ תוכייש ןייק טָאה רע ןכלעוו וצ

 ןוא רעטסייג יד ןשיווצ גירק ַא ,ןעלמיה יד ןעמרוטש ַא ןעוועג זיא סע ,ןיינ

 ךיז ןביילק ןדיא .לגנַארעג- רעטַײג 1 -- ,ןרעפס ערעכעה יד ןיא תוחוכ יד

 טָאה טולב ץנַאג ןייז ..ןָאט וצ הלווע ןַא ןסוזעי ...ןעלמיה יד ןּפַאכרַאפ וצ
 יד טזָאלעג רע טָאה המיא טימ ,רעגידמערוטש ,רעכעה .םיא ןיא טכַאקעג
 ,טעבעג-טנווָא םעד וצ עגיביולג יד ןפורעג ,םערוט-ןכריק ןופ ןעגנילק ןקָאלג

 סע טָאה רע עמיטש רעגידנריר ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא .ןפורעג רע טָאה ףליהוצ

 ןוא תובהלתה ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא ! ךריק ןיא טגָאזעגּפָא הליפת עשינייטַאל יד

 ..! ןפרָאװעג רַאטלַא ןרַאפ סע ךיז טָאה רע גנורעטישרעד רעטסגינייוועניא

 ןייז ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,שטנואוו רעטסגילייה ןוא רעטסערג רעד
 שטָאכ ןבָאה וצ היכז עסיורג יד ןגיליוװַאב םיא לָאז טָאג זַא ,ןעוועג זיא ,ןבעל

 סיפ סעסוזעי רַאפ קלָאפ ןטלייװרעדסיוא סטָאג ןופ עלהמשנ גיצנייא-ןייא רָאנ

 רעגידנזיילסיוא רָאנ ןיילַא ,רעגילעז רעד ןופ ןעלגילפ יד רעטנוא ;ןגייל וצ

 -טמוק סוזעי ןכלעוו ןופ ,קלָאפ םעד ןופ המשנ ַא .ןעגנערבוצרעטנורַא ךריק

 עביל טימ רע טלָאװ םעד רַאפ ,ָא .ןעגנערב וצ ןביולג ןכעלטסירק ןיא ,סױרַא
 יד ןעוועג זיא -- ןבָאה וצ דסח ןגיזָאד םעד !ןבעגעגקעװַא ןבעל ןגייא ןייז

 רע טָאה סָאװ .ןבעל שיטעקסַא גנערטש ןייז ןופ טפַאשנדייל עסיורג עגיצנייא
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 ,ןדיא עמירָא יד טימ ןדער טװאורּפעג טָאה רע !טוװאורּפעגרעביא ץלַא טשינ

 יד ןגעוו ןשינערעהוצנָא עטַאקילעד רעייז טימ ,טכוזעג ףליה ןייז ןבָאה סָאװ
 ,םונהיג עגיבייא סָאד ,טלעוו רענעי ףיוא רָאפ ייז ןעייטש סָאװ ,םייוניע עסיורג

 רָאנ ,דניז עכעלנעזרעּפ ערעייז רעביא טשינ ,טלייטרוארַאפ ןענייז יז ןכלעוו וצ
 ןעז וצ טשינ ןרָאװעג ןגָאלשעג ןענייז יז רעכלעוו טימ ,טייקדנילב רעד רעביא

 .ךריק עשילױטַאק יד --- ,גנוטער עגיצנייא יד

 יז ןענייז ,טיצ ףלָאװ רעד ןיהואוו ,טקעמשרעד ןדיא יד ןבָאה םיוק רָאנ
 ,לפָאטרַאק עלעקעז סָאד ןעמונעגוצ חלג ןופ ןרעג ןבָאה ייז .ןעוועג טשינ ןיוש

 םיוק .האופר ַא ףיוא ןשָארג רָאּפ יד ,רעטניוו ןרַאפ ץלָאה לרופ עבלַאה סָאד
 ייז ןבָאה ,"ןכַאז ענעי, ןגעוו סעומש ַא ייז טימ טכַאמעג חלג רעד טָאה רעבָא

 יד טימ ןגיוצעג ,סנקור יד ןיא ךיז טצַארקעג ,טעּפַארדעג ּפעק יד ןיא ךיז
 ןענייז ייז ..."ביוטש םעד ןופ, סױרַא רעקנילפ סָאװ ךיז טכַאמעג ןוא ןעלסקַא

 טשינ טושּפ ןענייז ייז ,םיחוכיוו ןייק ןיא םיא טימ ןעגנַאגעגנײרַא טשינ וליּפַא
 ,ןרָאװעג

 ןייז ףיוא ןעוועג ןזיוועגנָא ןצנַאגניא זיא עכלעוו ,הנח עמירָא יד וליפַא

 רָאנ טָאה רע -- ,"ןיז ןביז, יד טימ ןטלַאהעגסיױא יז טָאה רע סָאװ ,ףליה
 םיוק -- ,ןבעג וצ הסנרּפ ריא ידכ ,טפרַאדַאב טָאה רע סָאװ ,טפיוקעג ריא ייב

 טפָארטש טָאג זַאק :ןכַאז-הנומא ןגעוו ריא טימ סעומש ַא טכַאמעג .רע טָאה

 רעד ןופ ןדייל יד זַא ןוא ,ןביולג ןגיטכיר םעד טפרַאװרַאפ יז לייוו ,ױזַא יז

 רענעי ףיוא רָאפ ךָאנ ריא ןעייטש סָאװ ,םייוניע יד ןגעג טשינרָאג ןענייז טלעוו
 ןרעװ וצ ןעמונעגפיוא ידכ ,ןזיילרעד ךיז סנטיײצַאב טשינ טעװ יז ביוא ,טלעוו
 ןביוהעגנָא טָאה רע זַא ,הנח וליפַא --- ,"ןביולג ןגיטכיר ,ןגיצנייא םעד ןיא

 טימ ךיז טָאה יז .ןגידנע טזָאלעג .טשינ םיא יז טָאה ,ױזַא ריא טימ ןדער וצ
 טימ שטשָאבָארּפ ןַאּפ רעד טדער סָאװ; :ןרעפטנע וצ םיא ןעמונעגנָא טומ

 רָאנ שטשָאבָארּפ ןַאּפ רעד לָאז !ענעדיא עטסָארּפ ַא רָאנ ךָאד ןיב ךיא ? רימ
 טעוו סע רעוו ,ןגָאז ןיוש םיא טעװ רע ,ןיבַאר רעזנוא טימ סעומש ַא ןבעג

 -קעװַא זיא ןוא ןייטש טזָאלעג םיא טָאה יז ןוא *..!טלעוװ רענעי ףיוא ןענערב

 -זירַא טרעהעגפיוא ,ןטימעגסיוא חלג םעד רָאנ יז טָאה געט רָאּפ ַא .ןעגנַאגעג
 טשינ ריא ךָאנ טָאה ןײלַא חלג רעד זיב ,ברעק יד טימ םִיא וצ ןייגוצ

 יז זַא ,טסואוועג טָאה רע .ריא ףיוא ןעוועג-תונמחר ַא םיא זיא סע .טקישעג
 רַאפעג רעד ךיז ןלעטשוצנייא רעדייא ,רעדניק עריא טימ רעסעב טרעגנוה
 טָאג ,קלָאפ טרַאּפשעגניײא ןַא ."געוו ןגיטכיר, ןפיוא ןרעו וצ טריפעגפיורַא
 ריא טימ חלג רעד טדער ןָא-לָאמסנעד ןופ .טייקדנילב טימ ןגָאלשעג ייז טָאה
 ...ןכַאז יד ןגעו רעמ טשינ
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 םלצ ןרַאפ טינקעג ,טכַאנייב ןײלַא ןטעבעג טָאג רע טָאװ לָאמ ליפיוו .ָא

 ןופ ןגיוא יד ןענעפעפיוא לָאז טָאג זַא ,ןגָאלשעג דרע רעד וצ ןרעטש ןטימ ןוא

 ןליפרעד ןוא ןעזרעד ןלָאז ייז ןוא ,ץרַאה רעייז ןרעקרעביא לָאז רע ,עדנילב יד
 -טרַאה ױזַא ךיז ןסילשרַאפ ייז רעכלעוו ןופ ,גנוזיילרעד יד ,העושי עסיורג יד

 םיתינעת ליפיוו ,טגָאזעגּפָא קעווצ םעד רַאפ רע טָאה ןטעבעג ליפיוו !גיקענ
 יד .זַא ,ץרַאה ןצנַאג ןטימ טביולגעג טשינ ןעד רע טָאה יצ !טסַאפעג רע טָאה

 -דַאנעג ןוא עגידנפלעהסיוא ,עגידנזיילרעד עגיצנייא יד זיא ךריק עשילױטַאק
 ,טייקכעלטעג ןייז ןופ לייט ַא רַאפ טכַאמעג טָאה טָאג עכלעוו ,עגידנעגנערב

 טשינ ןרעוו סָאװ ,עלַא יד ןוא ,"טסייג ןגילייה , םעד ןבעגעגרעביא ריא טָאה

 ןרעו תומשנ ערעייז ןוא טיוט ןכעלדניז ַא ןברַאטש ,ריא ןיא ןעמונעגפיוא

 רעד ךיז טָאה טָאג ןעמעוו וצ ,יד אקוד ןוא .םונהיג ןגיבייא םוצ טּפשמרַאפ
 -יתב ערעייז ןיא טָאה ,ןעמוקעגסיױרַא ייז ןופ זיא חישמ סָאװ ,ןזיווַאב רעטשרע

 םיא וצ ןבָאה ייז אקוד -- ,ןטלַאהעגפיוא ךיז ייז ןשיוװצ ,טגידערּפעג םישרדמ
 יד ןַא ,טייצ טשינ ןיוש ןעד זיא יצ .גָאט ןגיטנייה ןזיב טרעקעג ןקור םעד

 ליפ ױזַא !ןעמוק לָאז םימש-תוכלמ סָאד זַא ,ןרעוו טזיילעגסיוא לָאז טלעוו
 ןיש ּפעק סנשטנעמ יד רעביא דניז ליפ ױזַא ,קילגמוא ליפ ױזַא ,סטכעלש

 רעד ןופ העושי יד ןטלַאהרַאפ ייז ,סע טעשעג ייז רעביא רָאנ !ןעגנַאגעגרעביא
 יד גידלוש ןענייז םעד ןיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ !תונשקע רעייז טימ טלעוו
 יז ןטלַאה ױזַא .טיוט םוצ טּפשמרַאפ ייז ןבָאה ןסוזעי .רעעזירַאפ יד ,םינבר

 לארשי ןופ רעדניק יד וצ טשינ ןזָאל ייז ...טייצ עצנַאג יד ןטּפשמ ןיא םיא

 -יוו ..ןבעל עשלמיה עגיבייא סָאד וצ ייז ןעמענ רעדירב ענייז ןופ .םיא וצ

 ?טנעה עשינבר יד ןופ ןעװעטַארסױרַא ענעגָאלשעג-דנילב יד ןעמ ןָאק ױזַא

 עכעלרעדנואוו יד ,לטעטש ןיא רענייא רעדעי יו ,טרעהעג רע טָאה סיוועג

 :רעטכָאט סױחוס-דרעפ ןכייר םעד ןגעוו טלייצרעדנָא ךיז טָאה'מ סָאװ ,ןכַאז

 ,רע סָאװ ,זיירּפ םעד ןוא ,טָאג ייב ןטעבעגסיוא יז טָאה ,יבר רעד ,רע זַא

 רַאפרעד ,דניק ןגייא ןוא בייוו ןייז טימ --- ,ריא רַאפ טלָאצַאב טָאה ,יבר רעד
 טָאה סיוועג .העושי ַא טגָאזעגוצ ןוא טנוכשמרַאפ ןעמָאנ סטָאג טָאה רע לייוו
 קנַאדַא ןעגנולעג ,לווייט ןופ טעברַא לקיטש ַא זיא סָאד זַא ,טביולגעג חלג רעד

 רעעזירַאפ ןופ ךעלדיירד עשידומלת ןוא ןצנוק *עשיטסילַאבַאק, עמייהעג יד

 -דרעפ םעד רַאפ ,לדיימ םעד רַאפ טיהעג לסיב ַא ךיז טָאה חלג רעד .ןיבר
 -רעביא ןעוועג זיא רע .טכַאדרַאפ טימ ריא ףיוא טקוקעג ,רעטכָאט סרחוס
 ןוא האמוט ןופ חוכ ןטימ ןרָאװעג ןריובעג זיא עכלעוו ,ריא ןופ זַא ,טגייצעג

 טשינ השעמ יד טעוװ טַאלג ױזַא --- ,ןעגנירּפשסױרַא סעּפע ךָאנ טעוו ,סטכעלש

 ךָאנ טעוו לווייט ןופ דניק םעד רעביא ןוא ,לווייט ןופ דניק ַא זיא יז .ןפולּפָא
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 ןטימ ןיא ןכערבסיוא טעװ רעייפ ַא .ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ ןבָאה טָאטש יד

 -סױרַא ריא ןופ ןלעוו םילָאװיײט ,ןדניצרעטנוא טָאטש עבלַאה ַא ןוא גָאט ןלעה

 ריא טימ ןלעו ןכַאז עכעלנייוועגמוא ערעדנַא רעדָא ...ןייז-קיזמ ןוא ןעגנירּפש

 סרחוס-דרעפ םעד ,לדיימ סָאד ,סעשלווייט סעּפע ךיז ןיא טָאה יז ...ןריסַאּפ

 עצרַאװש :שינעפעשַאב ךעלרעטומ ןייק טשינ יוװ סעּפע ,יז זיא ןייש .רעטכָאט

 .ןגיוא עגידנצילב עצרַאװש ןוא ,ןטכָאלּפרַאפ רעדנעב עטיור טימ ,ּפעצ ערעווש

 רָאנ יו שרעדנַא טשינ ,קילבנָא ןגילייה ןעמורפ ַאזַא ךָאנ יז טָאה ייברעד רָאנ

 וצ ךעלנע לסיב ַא טכַאמעג יז טָאה רע .םינּפ ריא ףיוא טנייש לווייט רעד

 ןענַאװנופ ...ןייז-קיזמ ןשטנעמ םעד ךרוד לָאז רע ידכ ,רעטומ רעגילייה רעד

 -ןטלַאה ַאזַא טימ ,גנַאג ןצלָאטש ַאזַא טימ ,רעטכָאט ַאזַא רחוס-דרעפ םוצ טמוק

 יז טדיילק ןדיילק ןוא ? ךיז-ןעמענַאב גידתועינצ ַאזַא טימ ייברעד ןוא ,ךיז

 ,סעטרענייגיצ יד יוװ ,ןפָאטש עטרילָאק ןיא --- ,לסיב ַא שינָאלוװייט ךיוא ךיז

 זַא ! ריא ןופ סנטייוורעדנופ ןטלַאה ךיז רעסעב ,ןיינ ...ךעלכיט עטרילָאק ןיא
 ּפָארַא רע זיא ,עײלַא-ןענַאטשַאק רעד ןיא ןפערטנָא יז טגעלפ ,חלג רעד ,רע

 -- ןוא ריא ףיוא רע טָאה טקוקעג רעבָא ...ןדיימוצסיוא יז ידכ ,געוו ןופ

 ,.ןייז-קיזמ טשינ םיא לָאז יז זַא ,ךיז טמלצעג
 טכַאמעג טָאה סע םשור ַא רַאפ סָאװ ,ןלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןָאק םעד ךרוד

 עמורפ עטלַא ייווצ יד ,סיקצַאנױכ רעטסעווש יד ןעוו ,חלג ןכעלרע םעד ףיוא

 זַא ,דיירפ רעמורפ טימ טיורטרַאפ םיא ןוא חלג םוצ ןעמוקעג ןענייז ,ןדיומ

 יז ןבָאה םייוג יד יו ,*סנ רעשידיא, רעד ,רעטכַאט סרחוס-דרעפ םעד ,יז
 ןייגרעביא ליוו ,טָאג ייב ןטעבעגסיוא יז טָאה בר רעד סָאװ ,לטעטש ןיא ןפורעג

 טָאה יז זַא ,םזיכעטַאק םעד ןיוש ךיז טנרעל יז זַא ...ןביולג ןשילױטַאק םוצ
 ןיוש יז ןבָאה ייז ןוא ,ןזיוועג ריא ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלדליב עגילייה יד ביל
 ךיז חלג רעד טָאה בײהנָא ןיא .ןכייצ ןכעלטסירק םעד ןכַאמ וצ טנרעלעגסיוא
 סנטש םעד סעּפע ,ַאהַא; : ךיז טכַארטעג ,טכַאדרַאפ סיורג טימ וצרעד ןגיױצַאב
 סָאװ טימ ,טשינ סייוו ןעמ ,ןייז-גיטכיזרָאפ ןסייהעג טָאה רע ?!לקיטש ַא
 "עג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיומ עטלַא ,עמורפ יד ,ייז רעבָא .ןגידנע ךיז ןָאק סָאד

 םעד ןבָאה ,דמש םייב "סנירעריפרעטנוא, יד ןייז וצ הוצמ יד ןענידרַאפ טלָאװ
 ,המשנ עמורפ ַא לדיימ ןיא טציז סע זַא ,טלייצרעד ןוא טזָאלעגּפָא טשינ חלג
 רעד ךֶאֹנ ,ןסוזעי ךָאנ טקנעב יז ןוא ץרַאה ריא טרעקעגרעביא טָאה טָאג זַא

 םעד ןיא ,ןשטנעמ ןכעלטסירק ַא ןיא טבילרַאפ ךיז טָאה יז .רעטומ רעגילייה
 רעד ןופ ןעלגילפ יד רעטנוא ןעגנערברעטנורַא יז ליוו רעכלעוו ,ןַאפעטס ןגנוי

 ןילַא טמיטשַאב חלג רעד טָאה .ןבָאה-הנותח ריא טימ ןוא ךריק רעשילױטַאק

 ,ריא טימ ןדער וצ ןוא ןגייצרעביא וצ ךיז
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 גידרעטַאלפ ,גידרעטיצ ַא ןיא ןענַאטשַאב זיא "לויט ,, רעצנַאג רעד רעבָא

 עגידרעטיצ טימ ,עכיילב ַא שטשָאבָארּפ-חלג ןרַָאפ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לדיימ

 ןָא סנייא ןּפַאלק ךעלדנייצ עסייוו יד יו ,טרעהעג שזַא טָאה ןעמ זַא ,ןּפיל
 םעד טימ טבילרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,לדיימ שידיא םירָא ,ךַאװש ַא .ןרעדנַא

 ןשיאיוג םענייש ַא ןיא טנעמַארעּפמעט ןשידיא ןעמירַאװ ריא ןופ רעייפ ןצנַאג -

 טָאה יז .ןָאט וצ גנידצלַא ,גנידצלַא םיא רַאפ ןעוועג-טיײרַאב זיא יז ןוא ,גנוי

 יז ןוא ,דליב עגילייה סָאד טשוקעג טָאה יז ןוא ,ןכייצ ןגילייה םעד טכַאמעג

 ןבָאה ןדיומ עמורפ יד יוװ ױזַא ,"םימשבש יבא, :טעבעג סָאד טגָאזעגּפָא טָאה
 ,גינייוונסיוא ןופ טנָאקעג ןיוש סע טָאה יז ןוא ,טנרעלעגסיוא טַאהעג יז

 רעמורפ רעטלַא רעד !טעברַא סלווייט םעד ןעוועג טשינ זיא סע ,ןיינ
 טָאג טָאה סָאד זַא ,ןירעד טקעטש טנַאה סטָאג זַא ,טביולגעג טציא טָאה חלג
 ,יז ,ןבילקעגסיוא ךיז רע טָאה יז .ןדנוצעגנָא רעייפ גילייה ַא ץרַאה ריא ןיא
 ןופ טכיל סָאד ןעזרעד לָאז יז דָארג זַא ,ןיבר ןופ סנ ַא רַאפ יז ןטלַאה ןדיא סָאװ

 דסח םעד טָאג טָאה ,געט עטלַא ענייז ףיוא ,םיא ןוא !הנומא רעגילייה רעד

 ,ןטעבעג ןוא טקנעבעג ןבעל ץנַאג ןייז טָאה רע ןכלעוו ךָאנ ,דסח םעד ,ןזיװַאב

 לוטש סעסוטסירק ןופ סיפ יד רַאפ המשנ עשידיא ַא ןבָאה היכז יד לָאז רע זַא
 ! ןגיילוצרעדינַא

 ןעלזייר ןענופעג ענעלעה רעטסעװש יד טָאה ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא

 זיא יז .ןקָארשרעד ךיז טָאה רעטסעווש יד .,ןגָאלק ןוא ןענייוו דרע רעד ףיוא
 ןייק ףיוא טָאה לדיימ סָאד רעבָא ,רועיש ַא ןָא ריא וצ ביל ןוא טוג ןעוועג

 שינעדערוצ ןוא ימ סיורג ךרוד רָאנ .ןרעפטנע טלָאװעג טשינ עגַארפ םוש
 ליוו יז זַא ,טנייוועג טָאה לדיימ סָאד :ןגירקעגסיורַא ריא ןופ ףוסל יז טָאה
 יד יו ןלעטשרָאפ ךָאד ךיז ןעמ ןָאק !ןרעטלע עריא וצ קירוצ ןײגמײהַא

 טָאה יז .טגערעגפיוא ןוא ךיילב ,ןקָארשרעד ןרָאװעג זיא ענעלעה רעטסעווש

 טיבעג עיסעפָארּפ ריא סָאװ ,עביל רעצנַאג רעד ןָא ןסעגרַאפ טונימ עטשרע יד
 סױרַא זיא ענעלעה רעטסעווש יד .שפנ ךעלקילגמוא ןַא ןגעג ןדנעוװאוצנָא ריא

 !ןרעה וצ סעכלעזַא גנוגנערטשנָא ןוא ימ ליפ ױזַא ךָאנ --- ,דלודעג ןופ

 ?ןסוזעי וצ עביל ריא סָאד זיא ?ןלַאפנייא סעפלעזַא רָאג ריא ןָאק ױזַא-יוו
 -הדומ לדיימ סָאד ךיז טָאה ףוסל ... ןגָאז שטשָאבָארּפ-חלג רעד טעוװ סָאװ

 סָאװ ,ןיבַאר םעד רַאפ ארומ טָאה יז זַא ,הטרח ןוא ןייוועג סיורג טימ ןעוועג
 ...םיא ןגעג ךַאז ַאזַא ןָאט טשינ ןָאק יז .םולח וצ ריא וצ טכַאנייב ןעמוקעג זיא
 ...ןעמענ-המקנ טשינ ריא ןָא לָאז ןיבַאר רעד זַא ,ארומ טָאה יז ןוא

 רעניירמוא רעד ױזַא יו ,טרעדנואוועג וליפַא ךיז טָאה רעטסעווש יד
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 טנָאקעג ךיז טָאה ,ןיבַאר רעשידיא רעד ךיז טימ רָאפ-טלעטש סע סָאװ ,טסייג

 ,רעמיצ םעד ןיא ,רעטסיולק ןופ ןרעיומ ערעווש עגילייה יד ןיא ןגירקניירַא

 -רעביא לָאמ יירד ןעלזייר טָאה יז .רעדליב עגילייה טימ טכַאװַאב זיא סָאװ

 זיא יז לייוו ,רַאפרעד ץלַא זיא סָאד זַא ,טרעכיזרַאפ ןוא טגיאורַאב ,טמלצעג

 ךָאנ טָאה רעבירעד ,ןיירמוא ךָאנ זיא המשנ ריא : ןרָאװעג-טדמשעג טשינ ךָאנ

 -רעטנורַא יז טעו םיוק רָאנ -- ,טסייג רעניירמוא רעד הטילש יד ריא ףיוא

 ,ןצישַאב יז ןביולג ריא טעוו ,הנומא רעד ןופ ןעלגילפ יד רעטנוא ןרעוו ןעמונעג

 .ןבָאה טשינ טפַאשרעה ןייק רעמ ריא רעביא ןלעוװ רעטסייג עניירמוא יד ןוא

 ,םזיכעטַאק םעד ךיז ןענרעלוצסיוא ןעז רעלענש-סָאװ יז ףרַאדַאב םעד בילוצ

 רעד ןופ ןעלגילפ יד רעטנוא ןעמוקרעטנורַא ךעלגעמ יוװ ךיג ױזַא לָאז יז זַא

 .ךריק

 סָאד טמעשעג ךיז טָאה יז שטָאכ ,טגיאורַאב טשינ רעבָא ךיז טָאה לזייר

 .ריא וצ ןעוועג טוג ױזַא ןענייז עכלעוו ,רעטסעוװש יד רַאפ ןזייוואוצסיורַא
 -ּפָארַא יז טָאה רעכלעוו ,יקצעינשיוו חלג רעד רעטסיולק ןיא ןעמוקעג זיא סע

 "ןַאטשַאק רעד ןיא ןריצַאּפש ריא טימ ןעגנַאגעג זיא ןוא ןטרָאג ןיא ןעמונעג

 .סעומש ןגנַאל ַא ריא טימ טַאהעג ןוא עיײלַא
 ןוא ,קורדנייא ןגירעהעג םעד ריא ףיוא טכַאמעג דלַאב טָאה חלג רעד

 רעד סָאװ ,טרָאװ רעדעי זַא ,טביולגעג טָאה לדיימ סָאד .טגיאורַאב ךיז טָאה יז
 יז סָאװ ,טקעּפסער רעגידארומ רעד ןיוש .גילייה ןוא תמא זיא ,טגָאז חלג
 זיא סנייז טרָאװ רעדעי .עגינייז סָאד ןָאטעג טָאה ,חלג ןרַאפ טַאהעג טָאה
 -חלג רעד .ןיבר ןיא יו ,םיא ןיא טביולגעג טָאה יז ,טסנרע ןוא גיגָאװ ןעוועג

 ,יבר רעד יװ ,*טײקשילַארָאמ; ַא ךיז ןופ טלַארטשעגסיױא טָאה שטשָאבָארּפ
 ...ןיבר םעד ןגעג םינינע עשלמיה ןיא טכיוועג-ןגעג ַא ריא רַאפ ןעוועג זיא רע

 ןכעלנייוועגמוא ןַא ריא ףיוא טכַאמעג טָאה ןעזסיוא גידנסיורד ןייז ןיוש
 עצרַאוװש ןייז .חלג רעד ,ןַאמ רעקרַאטש ןוא רעכיוה ַא ןעוועג זיא רע .קורדנייא
 ןסָאגעגּפָא יװ ...גנַאל ךעלריטַאנמוא ,רעגנעל ךָאנ טכַאמעג םיא טָאה ענַאטוס

 :גנַאל ןוא סיורג ךעלריטַאנמוא ןעוועג זיא םיא ןיא ץלַא ...קיטש ןייא ןופ
 ;טַארדַאװק ַא ןיא ןטינשעג ךיז טָאה סָאװ ,םינּפ ןייז ,טנעה ענייז ,סיפ ענייז

 רענעקורט רעד ןופ טעשטרַאטסעגסױרַא ןבָאה ןקע-ןרעטש ענייז ןופ רענייב יד
 ץלַא ןוא ,ביוט ַא יו יורג ןעוועג זיא רע .םינּפ ןייז ןופ טיוה רעטלצנורעגנייא

 ,ןגיוא ענייז ךיוא ,ןעמערב עקיד ענייז --- ,יורג ןעוועג זיא םינּפ יורג ןייז ןיא
 ןיא טסַאפעגנייא ,ןווַאטס עיורג ,עגידנור ,עסיורג יװ ןסעזעג ןענייז עכלעוו

 רע טָאה ,ןעמעוו וצ טדערעג טָאה רע זַא ...טיוה-ןגיוא ןופ ןצענ עטגיײלרַאפ
 טָאה סע .ענעלַאטעמ ַא ןעוועג זיא םיטש ןייז .ןגיוא ענייז טימ ןעמונעגכרוד



 223 דיט'םיליהח רעד

 -למיה ןופ יז ,שינעפיט רעטעוועטנורגרעדמוא ןופ טמוק יז זַא ,טכַאדעג ךיז
 טדערעג טָאה רע םירָאװ .ץלַא סייוו ןוא ץלַא טעז ,חלג רעד ,רע ןוא ,ּפָארַא
 "עג טָאה רעדנוזַאב טרָאװ רעדעי .עמיטש רעגידנלַאש ַא טימ ,רָאלק ,רעכיז
 טייקטנעָאנ ןייז ןיא טליפעג ךיז טָאה'מ ,קָאלג ַא ןופ ןעגנַאלק יד יװ ןעגנולק
 ןעוועג זיא ,ןעוועג זיא רע ואוו ,טרָאד .ןעוועג ךריק ַא ןיא טלָאוװ'מ יוװ ױזַא

 רעגינוז ,רעגיטכיל רעד ןיא ָאד וליפַא ,סַאג רעד ףיוא וליפַא --- ,ךריק יד
 .םיא וצ ןביוהוצפיוא ןגיוא יד טגאװעג טשינ טָאה ןעמ .עײלַא-ןַאטשַאק

 םעד ןופ ןיוש ןגָאלשרעד ,גירעדינ ,ןיילק ,טרעטעמשעצ ןרָאװעג זיא יז
 -מוא םיא ןבעל טליפעג טשינ ךיז יז טָאה ךָאד .,ןײלַא עמיטש ןייז ןופ גנַאלק

 ,טצישַאב ,רעכיז םיא ןבעל טליפעג ךיז טָאה יז ,טרעקרַאפ ! ןיינ .ךעלמייה
 זיא םיא ןבעל םירָאװ .גיטכיר ןוא רָאלק ןזיוועגסיוא ריא ךיז טָאה ץלַא
 ןייגוצרעביא ןביולג ןרעדנַא ןיא ןעוועג טײרַאב ,ןעוועג גיאור ןצנַאגניא רָאג יז
 טשינ ןַאד םענייק רַאפ טָאה יז .טייקרעכיז רעטגייצרעביא רעפיט ַא טימ
 ,םיא רַאפ טשינ ךיוא וליפַא ןוא עמַאמ-עטַאט ריא רַאפ טשינ ,טַאהעג ארומ
 ןגיטכעמ ןסיורג םעד ןבעל טליפעג ךיז טָאה יז לייוו ...ןיבר ןגילייה םעד רַאפ
 רָאנ ,טירש ריא ןופ טייקגיטכיר רעד ןיא רעכיז ןוא טצישַאב רָאנ טשינ חלג
 ַא ,טייקנדנובעגוצ ַא ,גנוגיינ עכעלנעזרעּפ ַא ךיוא םיא וצ טליפעג טָאה יז
 .ןיבר םוצ יו טעמכ ,טייקגירעהעגנָא עשרעדניק

 רעטסעווש יד וליפַא ,סעקשַאנָאמ יד ,טימעג טשינ ךיז ןבָאה ייז יו םירָאװ
 ןוא ,ריא וצ טדערעג טשינ ןבָאה ייז ךעלביל יוװ ,ריא וצ טוג ןייז וצ ,ענעלעה

 ריא טימ ךָאד יז טָאה ,ריא טימ ןעגנַאגַאב טשינ ךיז זיא ןעמ גידתונמחר יװ
 ץינערג יד טליפרעד ץנעגילעטניא רענעריובעגנייא ריא טימ ,שוח ןפרַאש
 סָאװ ,"הוצמ, יד ,םעד רעטניה טגיל סָאװ ,חוכ םעד --- ,טייקסטוג רעייז ןופ

 רָאנ ריא טימ טוג ךיז ןעײגַאב ייז .ןצכעוט ערעייז עלַא ןופ סיױרַא-טליפ ןעמ
 ןוא טפַאשטניירפ רעייז ןעגנַאגעג זיא רעטייוו טשינ ןוא ,ןביולג רעייז וצ זיב
 *טביל, רעייז ךרוד ןליפכרוד טנַאקעג טָאה לזייר .,*עבילא עכעלטסירק רעייז
 -סיוא טייקטגנערטשעגנָא עגיטסגנַא יד ,טנערטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעטש יד
 םעד טימ ןעוועג סע זיא רעבָא שרעדנַא ץנַאג .עיסימ עגיליייה רעייז ןריפוצ
 טנגעגַאב ךיז טָאה יז סָאװ ,ןָא טונימ רעטשרע רעד ןופ .יקצעינשיוו חלג
 עכעלנעזרעּפ עטסגינייוועניא ןַא ריא וצ טָאה רע זַא ,טליפרעד יז טָאה ,םיא טימ

 םעד ,םיא זיא ,ןענַאפעטס טימ ןבָאה-הנותח טעװ יז סָאװ ,סָאד .גנואיצַאב
 ןוא ,טימרעד טריסערעטניא ךיז טָאה רע .ןעגנַאגעגנָא רעייז ןוא רעייז ,חלג
 ןוא ,ןעוועג ןוז רעגיצנייא ןייז טלָאװ ןַאפעטס יו ױזַא ,טימרעד ךיז טיירפעג
 ַא סנַאפעטס וצ יוװ ןוא .םיא ןיא *רעטָאפצ םעד טריּפשרעד ךיילג טָאה יז
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 רע זַא ,ןגיוא ענייז ןיא ןח ןעניפעג וצ םעלַא טימ טימעג ךיז יז טָאה ,החּפשמ
 הנומא רעכעלטסירק רעד ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגפיוא ןעניפעג-גידריוו יז לָאז

 ,ןייז וצ בייוו סנַאפטעס ןוא
 ,םיא טלעפעג יז זַא ,טקניטסניא ןשרעבייוו ריא טימ טליפרעד טָאה יז ןוא

 סָאװ ,טייקכעלטניירפ יד זַא ,ןרעג יז טָאה רע זַא ,שטשָאבָארּפ רעטָאפ םעד

 -ָאיסעּפָארּפ , ַא רָאנ טשינ זיא ,ענייז טייקכעלביל יד ןוא ,ריא וצ סױרַא טזייוו רע

 רע .ןעמונעג ,טרירעג סעּפע טימ םיא טָאה יז רָאנ ,ערעדנַא יד ייב יו ?עלענ
 טביילק יז סָאװ ,טירש םעד ןיא ןפלעה ריא ליוו רע ,עיטַאּפמיס ַא ריא וצ טליפ
 ,ריא וצ דמערפ ןעוועג טשינ ךיוא זיא רע ,ןליוו ןצנַאג ןייז טימ ,ןָאט וצ ךיז
 .ײסעקשַאנָאמ יד ,ערעדנַא יד יװ -- ,ןענַאפעטס וצ ליפעג-עביל ריא בילוצ ---

 ןעגנואיצַאב עריא לָאז יז זַא ,טריטקיד ריא טָאה טקניטסניא-גנוגידייטרַאפ ריא
 ןבָאה עכלעוו ,סעקשַאנָאמ יד רַאפ ןענָאמרעד טשינ טרּפ ןייק ןיא ןענַאפעטס וצ
 ,םעד בילוצ זיא ןביולג םעיינ םוצ ןייגרעביא ץנַאג ריא זַא ,ןעוועג-דשוח יז
 ךיוא ןענייז םעדכרוד ,לטסירק םענייש םעד טימ ןבָאה-הנותח ליוװ יז סָאװ
 -עג טשינ ךיז יז טָאה חלג ןרַאפ רעבָא .ריא וצ ןעוועג-טלַאק סעקשַאנָאמ יד

 טָאה ןײלַא רע ,טרעקרַאפ .,ןענַאפעטס וצ ןליפעג עריא טימ ןטלַאהַאב טפרַאד

 ,רעטסיולק ןיא טכוזַאב יז טָאה רע ןעוו ,לָאמ ןדעי .טנָאמרעד םעד ןגעוו ריא
 ןובשח םעד ףיוא ךיוא ןוא ,ןענַאפעטס ןופ סורג ַא טכַארבעג ריא רע טָאה
 .ךודיש רעד ןלעפעג םיא טלָאװ סע יו ױזַא ,טכַאמעג ץיוו ןכעלרעטָאפ ןטוג ַא

 ןיא ןביולג םוצ ןבעגעגוצ טָאה ריא וצ חלג םענופ גנואיצַאב ערעילימַאפ יד
 .עטָאנ עכעלנעזרעּפ ַא טפַארק רעשילַארָאמ ןייז

 וצ ןעמוקעגוצ זיא יז ןעוו ,טכַאלעגסיוא יז ,חלג רעד ,רע טָאה לכיםדוק

 טרַאװעג טָאה רע ואוו ,םיוב-ןַאטשַאק ןגידנעילב ַא רעטנוא קנַאב רעד וצ םיא
 ,טייקגימַאלפ רעגידרעטיצ טימ טנַאה ןייז טשוקעג טָאה יז ןעוו .ריא ףיוא
 : רעטכעלעג ןיא ריא וצ טגָאזעג רע טָאה

 םולח ןיא טכַאנייב ןעמוקעג ריד זיא יבר רעד זַא ,טרעהעג בָאה ךיא --
 ַא ..םולח וצ ריד ןעמוק ערעדנַא זַא ,טניימעג בָאה ךיא .ןקָארשעג ךיד ןוא

 ...ןדיא עטלַא ןייק טשינ ...ןתח רעד םולח וצ טמוק ,הנותח רעד רַאפ ,עקנעינַאפ
 ןטוג ןייז ןופ יא ,תחנ רַאפ ןלָאװקעג טָאה חלג רעד .ןרָאװעג טיור זיא יז

 ,טקריוועג טָאה רע סָאװ ,םעד בילוצ יא ,ץיוו
 ,ןיבַאר ןופ טסמולח וד זַא ,ןבעגוצרעביא ןענַאפעטס ךיא בָאה סָאװ ,ונ --

 ןגידנעגיאורַאב ןכעלרעטָאפ ַא טימ טגערפעג יז רע טָאה -- ? םיא ןופ טשינ
 רַאפ ןיוש טנערב ןוא ריד ףיוא ךיז ןגערפכָאנ גָאט ןדעי טמוק רע -- .קילב
 .ןעז וצ ךיד דלודעגמוא
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 טלָאװעג טנַאה ןייז ,טינקעגרעדינַא םיא רַאפ טָאה ,ןענופעג טומ טָאה יז

 ; ןשוק

 -רָאג רימ טָאה רע ...םיא רַאפ ארומ בָאה ךיא ...רעטָאפ רעביל ןיימ ---

 עכלעזַא טימ רימ ףיוא טקוקעג טָאה רע רָאנ ,סטכעלש ןייק טגָאזעג טשינ
 ןעמ .ןכָאטשעג רעסעמ ַא טימ יוװ ךימ טָאה קילב ןייז !ןגיוא עגירעיורט
 ךיז ןָאק רע ,םיא רַאפ ארומ ןבָאה ןדיא עלַא .ןָאט רעדנואוו ןָאק רע ,טגָאז

 -סיוא למיה ןופ ךימ טָאה רע זַא ,ךיוא טגָאז ןעמ .ןכײלשנײרַא טנעוו ךרוד

 לָאז רע זַא ,ארומ בָאה ךיא .דניק ןגייא ןַא יו םיא ייב ןיב ךיא זַא ...ןטעבעג
 -- !ךימ ץישַאב !רעטָאפ רעביל ,ךימ ץישַאב ,ןָאט טשינ סטכעלש ןייק רימ
 ,טנעה סחלג םעד ןיא םינּפ ןייש ריא ןטלַאהַאב ןוא טעשטרָאקעגנייא ךיז טָאה יז

 טסנרע גנילצולּפ חלג רעד זיא --- ,ןרעה טשינ ךיא ליװ ,ןגָאז ייז סָאװ ---
 ףיוא ןגָאלשסױרַא ּפָאק ןופ ,דניק ןיימ ,ןפרַאדַאב ךיז וטסעוװ סָאד -- .ןרָאװעג

 -- ?וצ רימ סע טסגָאז .ןרעהעג ןביולג רעזנוא וצ טסליוו וד ןעוו ,ןטייצ עלַא
 ןבעגעג קַאבַאט ּפינש ןשיגרענע ןַא ןוא גנערטש ריא וצ טדערעג חלג רעד טָאה

 ,ןטלַאהעג טנַאה רעסיורג רעד ןיא טָאה רע סָאװ ,עקשוּפ רענרעבליז ןייז ןופ
 ,ּפָאק ןטימ טמיטשעגוצ יז טָאה --- ,רעטָאפ ,ָאי --

 ןָאטעג דסח ןסיורג ַא טָאה טָאג :דניק ןיימ ,סיוא ךימ רעה טציא ןוא --
 ןריובעג ןענייז עכלעוו ,רעטסעװש ןוא רעדירב ענייד עלַא ןופ .ריד טימ
 ,ןבילקעגסיוא ךיד רע טָאה ,ןביולג ןָא ןוא דניז רעכעלטיוט רעד ןיא ןרָאװעג

 ,ןביולג ןגיטכיר ןיא ןטפעהַאב וצ ךיז רעגַאב םעד ץרַאה ןייד ןיא ןבעגעגניײרַא
 -טלעטש סע סָאװ ,טסייג ןגילייה םעד ןיא ןרעוו טזיילעגסיוא טסלָאז וד ידכ
 ןייטשוצפיוא עטכערעג עלַא טימ ידכ ןוא ,הנומא עשילױטַאק יד ךיז טימ רָאפ

 ואוו ,םונהיג ןגיבייא ןיא ןרעוו וצ ןלַאפרַאפ טשינ ןוא טּפשמ ןייז ןופ גָאט ןיא

 וטספרַאד רעבירעד .,ןרעוו ןלַאפרַאפ ןלעװ רעטסעווש ןוא רעדירב ענייד עלַא
 יד ןוא ...ץרַאה ןייד ןיא ןבָאה-ביל רעייז ןסוזעי טסזומ וד ,ןעקנַאד ןסוזעי

 עלַא ןוא ןלָאטסָאּפַא עלַא ןוא טסייג ןייז ,ךריק עגילייה יד ןוא רעטומ עגילייה

 רַאפ ןסוזעי ןעקנַאד וטספרַאדַאב גָאט ַא לָאמ טנזיוט .עגילייה עכעלטסירק
 ןיא ןעקנעדעג גידנעטש ,ריד טימ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,דסח ןכעלטעג םעד
 ערעטצניפ ןוא ןטײקשירַאנ ,ןטייקגיניירמוא ערעדנַא עלַא ןוא .םידסח ענייז
 ןופ ,םייה רעכעלקילגמוא ןייד ןופ טכַארבעגטימ טסָא ! וד סָאװ ,סענָאבָאבַאז

 ןבָארגַאב ןוא טיוט ןענייז ייז .ךיז רעטניה ןפרַאװ וטספרַאד ,טסמוק וד ןענַאװ
 וטסרעוו טציא ןוא ,ןברָאטשעג טסיב וד .טײהנעגנַאגרַאפ רעצנַאג ןייד טימ

 וטסָאה .ןביולג ןשילױטַאק ןגידנזיילסיוא ןגיטכיר ןיא ןריובעג לָאמַאכָאנ

 ? ךיד גָאז ךיא סָאװ ,דניק ןיימ ,ןענַאטשרַאפ
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 .רעטָאפ ,ָאי --
 !ןָאט וצ ןוא ןטיה וצ וצ סָאד רימ טסגָאז ןוא --

 .רעטָאפ ,ָאי --

 !ןרעג וטסנרעל םזיכעטַאק םעד --
 ,רעטָאפ ,ָאי- --
 ?ןביולג ןופ תמא-טּפיוה רעטפניפ רעד זיא רעכלעוו ןוא --
 זיא דסח סטָאג, :זיא ןביולג רעזנוא ןופ תמא-טּפיוה רעטפניפ רעד --

 טשינ רימ ןענָאק ,דָאנג ןייז טשינ ןעוו ,גנוזיילרעד רעזנוא רַאפ סיואכרוד

 ",טזיילרעד ןרעוו
 ןוא חלג רעד טלכיימש -- ,עלעּפעק שידיא ,טוג ,דניק ןיימ ,טוג --

 ענייז ןיא ןטכעלפוצניירַא ביל טָאה רע סָאוװ ,ןושל שידיא ףיוא וצ סע טגייל
 טשינ וטסנָאק דָאנג סטָאג ןָא זַא ,ןיוש וטסעז טציא ,ונ -- .ןדיא טימ ןסעומש

 טגָאז --- ,ריד טימ דסח ןייז ןָאט טפָא לָאז רע ,טָאג וצ טעב ? טזיילרעד ןרעוו
 ןוא -- .ןשוק וצ טנַאה עסיורג ןייז לָאמַאכָאנ ריא טגנַאלרעד ןוא חלג רעד

 זיא ,יבר רעסייוו רעד תומולח ענייד ןיא לָאמַאכָאנ ריד וצ ןעמוק טעװ רעמָאט
 רע טעװ ,טימרעד ץיירק ןופ ןכייצ םעד ךַאמ .לדליב גילייה ַא ָאד וטסָאה טָא
 ,טסקַאװ רעפעפ רעד ואוו ,ןפױלטנַא

 רעגילייה רעד ןופ דליב םעד טימ ןָאילַאדעמ ַא ןָאטעגנָא ריא טָאה רע
 : .זלַאה ןפיוא רעטומ

 .ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ טקנַאדַאב חלג םעד לָאמַאכָאנ טָאה יז
 ? ןָאט טציא וטסעוו סָאװ ןוא --
 דליב סרעטומ רעגילייה רעד ןוא ןסייר ךעלעמילב ךיא לעװ טציא ---

 .ןצנַארקַאב
 .ןעמָאנ סטָאג ןיא ייג ,רימ טלעפעג סָאד ,דניק ןיימ ,ןייש זיא סָאד ---

 ןירעעזפיוא רעטלַא רעד טימ ןײלַא ןעוועג זיא חלג רעד ןעוו ,רעטעּפש
 : ריא וצ רע טגָאז ,רעטסיולק ןופ

 ןגילייה ןטימ טשינ ךָאנ ! עמלעש ַא רַאפ סָאװ ,ןדיא יד ,קלָאפ גיאייפ ַא --
 רעזנוא ןופ טסייג םעד ןיוש טליפרעד יז ןוא ,ןרָאװעג טצירּפשַאב רעסַאוו
 ךָאנ ...ןביולג ןכעלטסירק ןיא ןליפַא ,רעביא זנוא ייז ןגָאי ץלַא ןיא ,ןביולג
 עלַא ייז ןטלָאװ טשינַא ,ןעמונעגנָא ןביולג רעזנוא טשינ ןבָאה ייז סָאװ ,טוג
 ..ערעייז טימ טצעזַאב ןלוטש עשיּפוקסיב

 ןעגנַאגעגמורַא ,טמעקרַאפ ּפעצ יד טימ ,לדיילק ןסייוו ריא ןיא זיא לזייר
 סָאװ ,ןסירעג ךעלעמילב-דלעפ עלעג טָאה ןוא דלעפ-רעטסיולק םעד רעביא
 עיולב עטנפעעגפיוא סָאװרָאנ םיוק ,ןענופעג עקנָאל רעד ףיוא טָאה יז
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 ןגידנעלכיימש-טוג םעד טימ טָאה ןוא ,ךעלרעטילפ-ןָאמ עטשרע ןוא ךעלעגייא

 ריא ןיא ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,לצנערק ַא ןטכָאלפעג טייקגימיטשוצ סחלג
 גָאט ַא .רעטומ רעגילייה רעד ןופ דליב סָאד טימרעד ןריצַאב וצ ,ןיירַא רעמיצ

 ןענייז לרעמיצ ריא ןופ רעטצנעפ יד ,רעיירפ ַא ןוא רעגיטכיל ַא ןעוועג סע זיא
 -רעטסיולק ןיא רָאנ טשינ ,ןקוקנײרַא ייז ךרוד טנָאקעג טָאה יז ןוא ,ןעוועג ןפָא
 ענירג יד ףיוא ,סױרַא-געוו ןפיוא רעבירַא-:טיױלּפ ןרעביא ךיוא רָאנ ,ןטרָאג

 .געוו ןטייוו ןפיוא סױרַא-טקוק ןוא לרעטצנעפ ןיא טציא יז טייטש .סעקנָאל
 רעד רעטניה ןבעל ןגידנסיורד ןופ קילבסיוא רעגיצנייא רעד זיא סע
 ,טנַאװ-רעטסיולק

 ןוא זדירפוצ יז זיא טציא ,ךיז ןיא רעכיז ןצנַאגניא ןיוש יז זיא טציא ,ָאי
 ןברָאטשעגּפָא זיא טלעוו עטלַא יד .טוג זיא ,טוט יז סָאװ ,סָאד זַא ,טביולג

 עיינ טָאה יז .ןָאט וצ ןטרָאד ייז טימ סָאװ רעמ טשינרָאג טָאה יז .ריא רַאפ

 ןלעוו עכלעוו ,ןרעטלע ענייז ,ןַאפעטס :החּפשמ עיינ ַא ,ןגָארקעג עמַאמ-עטַאט
 ,ןביל םעד -- רקיע רעד ןוא ,ןעמענוצ יז רעטכָאט ַא יו ןוא ןייז דמש ריא ייב

 ,עיירפ ַא ,ריא רַאפ ןפָא טייטש טלעוװ עצנַאג יד .חלג ןכעלרעטָאפ ,ןרעכיז

 ,ריא רַאפ ץלַא ,ץלַא --- ,ןרָאװעג-ןריובעג טציא טשרע טלָאװ יז יו ױזַא ,עיינ ַא

 ,"שמַאמ עגילייה, יד ,סוזעי !ןסעגרַאפ יז טָאה רקיע םעד ,ָאי !עלַא ,עלַא
 .טָאה יז סָאװ ,ץלַא זיא סָאד .ןָא-לָאמטנייה ןופ החּפשמ עיינ ריא זיא סָאד טָא

 רעגילייה רעד ןופ דליב סָאד עביל סיורג טימ ןוא דיירפ טימ טשוק יז ןוא
 -ַאדעמ םעד ףיוא ץלָאטש זיא יז .ךעלעמילב טימ טצנַארקַאב זיא סָאװ ,רעטומ

 ןיא ,ץרַאה ריא וצ וצ סע טקירד יז .ןבעגעג ריא טָאה חלג רעד סָאװ ,ןָאיל
 ,ןפָא ,לַאגעל טציא ןיוש טרינימָאד ןַאפעטס ןכלעוו

 םענייש ריא ןוא ןענואוועגקירוצ ץלַא טָאה יז סָאװ ,דיירפ רעטיול רַאפ ןוא

 רעד ףיוא סױרַא-טקוק ןוא רעטצנעפ םענעפָא םוצ וצ יז טפיול ,ךיוא ןַאפעטס

 ליוו יז .,טנַאװ-רעטסיולק רעד רעביא ןסיורד ךיז טיצ סָאװ ,טלעוו רענייש
 ,ןייז עריא דלַאב טעװ סָאװ ,טלעװ רענייש רעד וצ טנעה יד ןקערטשסיוא

 ,יוא --- ןלַאה םייב גרעוו ַא ,ץרַאה םייב ּפוצ ַא ריא סע טיג גנולצולּפ
 ! ןיורק ..,עלעמַאמ ...!? טרָאד טייטש רעוו

 יד טימ ךיז טכַאמרַאפ ,רעטצנעפ ןופ קירוצ-גנורּפש ַא יז טיג קנילפ
 זיא ץרַאה ריא רעבָא ,ןעז טשינ ליוו סָאװ ,דניק ןיילק ַא יו ,ןגיוא יד טנעה

 עסייוו סָאד ףיוא-טקעד ,רעטצנעפ םוצ רעטנוא ךיז טעבנג יז .ןעגנַאפעג ןיוש
 ,ןגירשעג-טלַאװעג ,יוא !עמַאמ יד זיא סע ,ָאי .סױרַא-טקוק ןוא לגנַאהרָאּפ
 סָאװ ,עמַאמ יד ךָאד זיא סע ,ָאי !עמַאמ יד ,ןרָאװעג טרעטלערַאפ זיא יז יו
 ,ןּפיל יד טימ סעּפע טכַאמ ןוא עינלַאװָאק רעד ייב טליהעגנייא ךוט ַא ןיא טייטש
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 ? רעטומ ריא ןייז סָאד לָאז ,ןיינ .רעטצנעפ ןופ ּפָא לָאמַאכָאנ טגנירּפש יז

 ענעפרָאװעגסױרַא ןַא יו טציא טרָאד טייטש סָאװ ,ענעדיא עטלַא ןַא זיא סט

 סָאװ ,רעטומ ריא סָאד זיא !סיוא-טעז ישעמַאמ יד יװ ,יוא !עבַאב עמירָא

 ןעוו סָאװ ,יורפ עקרַאטש ,עכיוה ַא ,עטיירב ַא ?ןענעק וצ טניואוועג זיא יז

 רוגיפ רעקרַאטש ריא רעטנוא קורב רעד טָאה ,לסעג ןרעביא ןעגנַאגעג זיא יז

 טלָאװ יז יו .טעשטרָאקעגנייא ,עמַאמ יד ,ןרָאװעג רענעלק זיא יז .טרעטיצעג

 ןיא ןגיובעגנייא יז טייטש ױזַא ,סעצײלּפ יד ףיוא ןגָארטעג ןעוועג קַאז ַא

 םייב יװ ייברעד ךיז טלקָאש ןוא ןּפיל יד טימ סעּפע טלמרומ ןוא ןעיירד

 ןיא טשינ יז טקרעמַאב עמַאמ יד ,םינּפ ריא טשינ ךָאנ טעז יז .ןענעװַאד

 ךיא ?רעטומ ריא סָאד זיא .הבנגב עמַאמ יד טכַארטַאב יז ,ןיינ ,רעטצנעפ

 יװ ,ענעדיא עמירָא עדמערפ ַא יװ ,דמערפ רָאפ ןיוש ריא טמוק רעטומ ריא

 זיא סע ןיינ .ןעגנַאגעגייברַאפ טשרע זיא סָאװ ,בייוו סרעלדנעה-בלאק סחנּפ

 ! רעטומ ריא טשינ

 .ךעלטייה יד ךרוד ךיז ןכערב ןרערט יד רעבָא

 עגידפושיכ טימ ןגיוצעג יוװ ןוא --- ? ןָאט ךיא לָאז סָאװ ,ןיורק-עמַאמ ---

 רָאנ-- ערַאּפש רעניילק ַא ךרוד ןוא רעטצנעפ םוצ וצ רעדיוו יז טייג ,ןטייק

 .שרעדנַא טשינ ןָאק ךיא .טשינ ךימ טלעשרַאפ ,עמַאמ --- : קילבנגיוא ןייא ךָאנ

 ...וצ לגנַאהרָאפ סָאד רעדיוו טרַאש ןוא -- ! ןברָאטשעג ריד רַאפ ןיוש ןיב ךיא

 יז ואוו ןוא טייג יז ואוו .ןעור טשינ רעמ יז ןָאק ןָא לָאמסנעד ןופ רעבָא

 רעלצקנוט רעד ןופ טקוק סָאװ ,טכיזעג סרעטומ רעד יז טעז ,ךיז טניפעג

 ןעוו ,טכַאנייב .רעיוט טייז רענעי ףיוא ,לקניוו ןיא טרָאד סױרַא עליײשטַאפ

 ,טירט עליטש סרעטומ רעד ןרעה יז ןָאק ,םורַא ליטש זיא סע ןוא טגיל יז

 יז ...ןופרעד טשינ םענייק טגָאז יז ,םורַא זיוה ןופ ןרעיומ יד ןעלגניר סָאװ

 ןָא-לָאמסנעד ןופ רָאנ ,ןסיורדניא טייטש עמַאמ יד זַא ,טשינ םענייק טלייצרעד

 ייועניפעג טשינ ור ןייק רעמ יז ןָאק



 6 לטיּפַאק

 לגנַארעג"רעטעג

 ךיז ןבָאה ייז ןוא רעטעג יד ןשיװצ גירק ַא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה סע
 ,.דלעפ-המחלמ רעייז רַאפ לדיימ ךַאװש ,םירָא ןַא ןופ ץרַאה סָאד ןבילקעגסיוא

 ןעז טשינ לָאז יז זַא ,ךעלרעטצנעפ ץלַא ןענייז טּפַאלקרַאפ ,ןעגנַאהרַאפ
 טָאה םינּפ סָאד רעבָא .רעטסיולק טייז רענעי ףיוא טייטש סָאװ ,םינּפ סָאד
 ךיז טכַאד .ןקוקכרודַא טנעו עטרעיומעג ךרוד ןענָאק ןגיוא יד ןוא ,ןגיוא
 ךרוד ןיײרַא לביטש ריא ןיא טקוק ןוא ןסיורדניא טייטש עמַאמ יד זַא ,ןעלזייר
 ןרַאפ ךיז טקוב יז ןעוו ,טוט יז סָאװ ץלַא טעז ןוא ךרודַא טנעו עקיד יד
 סעמַאמ רעד ףיוא ,ןּפיל עריא ףיוא ןוא .םיא רַאפ ךיז טעילדָאמ ןוא םלצ
 טרעוו -- *...! טבעלרעד בָאה ךיא סָאװ ,רימ זיא ייוו, : ךָארב רעד טגנעה ןּפיל
 ,טרעטיברַאפ סלזייר טימעג סָאד

 ןכרוד ןקוקוצסיױרַא טשינ רעמ לָאמנייק ,לָאמנייק ךיז ייב ּפָא-טכַאמ לזייר
 ךָאד ךיז יז ןָאק .טלעוו עט'מס'רַאפ ַא ןעוועג טלָאװ ןסיורדניא ךיילג ,רעטצנעפ
 לייוו ,גידנעטש טייטש עמַאמ יד ןכלעוו ייב ,זיוה-לגיצ םעיינ םעד ןיא טניואוו סָאװ ,רעילָאטס רעד יו טלמונַא יז טעז .יז טקוק הבנגב ,ןטלַאהנייא טשינ
 יד טביירט ןוא סױרַא טמוק -- ,רעטצנעפ ריא רעביאנגעג טקנוּפ זןיא סע
 ןופ טנָארפ םעד ןזָאלרַאפ לָאז יז זַא ,ריא ףיוא טיירש ,קעװַא עריא רעטומ
 ",ךיא ןיב ָאד ,ןיורק-עמַאמ, :ןעיירש וצ ךיוה ןָא-טבייה ןוא רעטצנעפ םענעפָא םוצ וצ-טפיול יז ,ןטלַאהנייא טשינ ךיז יז ןָאק רעגנעל רָאנ ןעשעג רעטייוו טרָאד זיא'ס סָאװ טשינ טסייוו לזייר .דיילק סָאד ןעמַאמ רעד טסייב טנוה רעד "!עקוואודישז ,ייג, :ּפָא טנוה ַא טימ ןוא טור ַא טימ יז טביירט טסירק רעד רעבָא .ּפָא רעדיוװ ךיז טלעטש ןוא טירט רָאּפ ַא רעטייוו יז טייג ןייוועג טימ ןוא ,ןגיוא עריא וצ ךוס עצרַאװש סָאד טמענ רעטומ יד יװ ,רָאלק סע טעז יז .טנייועצ ךיז טָאה רעטומ יד םירָאװ ,זייב רעייז סעּפע ןגָאז ריא טזומעג טָאה רע .ןָא-ןגרָאמירפ ןופ טמענרַאפ יז סָאװ ,זיוה

 | ,סיוא ןוא רעטצניפ ץלַא זיא רעטעּפש ,טלַאװעג ַא טרעװ סע .סיוא ןּפיל ןוא טנעה ,ןגיוא ריא וצ ךיז ןעיצ ,םיוצ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ,סנטייוורעדנופ
 ...ןגיל עגָאלדָאּפ רעד ףיוא עטשלחרַאפ ַא טעקשַאנָאמ יד רעטעּפש יז ןבָאה ןענופעג
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 טײרּפשרַאפ סע ,םורַא טנגעג רעצנַאג רעד ןיא עטכישעג יד ךיז טגָארט

 "יתב ןיא ,ןלוש יד ןיא ןדיא ןשיוצ סע טלייצרעד ןעמ ,הפרש ַא יװ ךיז

 ןשיװצ סעקטַאי ןיא ,רעבלעוועג ןיא ,סעגרָאט ףיוא ,קרעמ ףיוא ,םישרדמ

 ןטלַאה סעקשַאנָאמ יד, ; ןעמַאזוצ רָאנ ךיז ןעמוק ןדיא ואוו ,םוטעמוא ,רעבייוו

 וצ טָאה יז .רעטסיולק ןיא טלַאװעג טימ ,רעטכָאט סגילעז ,הלכ עשידיא יד

 ,ןלייצרעד ערעדנַא *! ךימ עװעטַאד ,עמַאמ, :ןגירשעגרעטנורַא רעטומ רעד

 טעוװ יז זַא ,ןפרָאװעגּפָארַא לטיווק ַא רעטצנעפ-רעטסיולק ןכרוד טָאה לזייר זַא

 ףןעװעטַארסױרַא רעטסיולק ןופ טשינ יז טעװ ןעמ ביוא ,ןעמענ ןבעל סָאד ךיז

 יז טָאה ,ןעזרעד רעטומ יד רָאנ טָאה יז יו ױזַא זַא ,וצ ךָאנ ןגייל ערעדנַא

 ןבָאה סעקשַאנָאמ יד רָאנ ,ןעגנירּפשסױרַא רעטצנעפ-רעטסיולק ןופ טלָאװעג

 הנומא יד ,טכָאקעגפיוא ןרעוו רעטימעג יד ,ןטלַאהעגקירוצ טלַאװעג טימ יז

 רעמ טשינ זיא טולב עסייה סָאד .ןדער וצ טנעה ןוא ןקילב ךרוד ןָא-טבייה

 ,ןטסירק ןייק ָאטשינ ןיוש זיא סע ,עגינייז'ס וצ-טיג רערעדעי .ןעװעמַאט וצ

 יד ,רָאלק זיא גנולייטעצ יד *..רחוס-דרעפ םעד ףיוא תונמחר ַא. : ןגָאז סָאװ

 .עגירעייז וצ ןדיא ןוא עגירעייז וצ ןקילָאטַאק -- :ןטינשעג עיניל עפרַאש

 ..ןשטנעמ יד ךרוד ךיז ןגָאלש רעטעג יד

 רשכ ןענייז ןעלטימ עלַא .ןעלטימ ענעדיישרַאפ ןעמ טכוזרַאפ טשרעוצ

 רעד ייב ףליה טכוז ןעמ .הנומא רעד בילוצ טייג סע לייוו ,ףמַאק םעד ןיא

 ,טעבנגַאב ןטַאט םעד; :לדיײימ ןפיוא םילובלב סױא:טכַארט ןעמ ,גנוריגער

 ןכַאמ ריא סעצָארּפ-לַאנימירק ַא -- ,"ןעמונעגסיױרַא גנוריצ טימ ןדנ םעד

 ,ןרערט ןייק טשינ ןפלעה סע ואוו ,טרָאד .ןציז ןייג הסיפת ןיא יז לָאז רעסעב

 -דחוש ךרוד ...ןעלטימ ערעדנַא ךרוד ןעניוועג וצ רעצרעה יד ןעמ טוואורּפ

 סע ...ןרעיוט עטכַאמרַאפ עלַא וצ עלעסילש ןדלָאג ַא זיא "די-תנתמ; ַא .טלעג

 ,רעסַאװ ןייק טשינ זיא טולב .טלעג ןייק ,ןרערט ןייק טשינ רעבָא ןפלעה

 ,תולג ןיא זיא לארשי יװ ױזַא רעבָא ...הנומא ןייז טימ טלַאה רערעדעי ןוא

 .ןזייא-ןוא-לָאטש הנומא רעד ייב ייז ןעייטש ,טנַאהרעביױא יד ןבָאה םייוג יד ןוא

 ןעמ טוואורּפ ,ץעזעג ןוא טכער ןייק טשינ טניפעג ןעמ ואוו ,טרָאד זיא

 ,ױזַא טציהעצ ןיוש ןענייז רעטימעג יד .ןײרַא טנעה ענעגייא יד ןיא ןעמענ סע
 סָאד ,ךיז ןעמ טביילק ןטייז עדייב ןופ .ןריולרַאפ ּפעק יד ןיוש טָאה ןעמ זַא
 -- ?ןביולג ןשילױטַאק םעד ןגידיילַאב ןדיא יד, .עגינייז סָאד טרעדָאפ טולב

 ןוא רעטסיולק ןיא לדיימ-הלכ ַא ןײרַא-ןּפַאכ ייז, .טייז ןייא ןופ סע טסייה
 סנקלָאװ .טייז רעטייווצ רעד ןופ סע טסייה -- -...ןדמשּפָא טלַאװעג טימ ןליוו

 רעד ןופ -- ןיזיא ,ךעלסעג טייז ןייא ןופ ןעייג םייוג ,למיה ןפיוא ךיז ןביילק
 { המקנ ןוא ןוחצנ ןופ לכיימש ַא טנייש םינּפ ןכעלטסירק ןדעי ףיוא .רעטייווצ
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 ,עגירעיורט םורַא-ןעייג ןדיא *!רעדרעמ-סוטסירק יד ,ייז ףיוא ױזַא טוג,

 ןעגנוי רעבָא ,ליטש זיא לסעג-עקטַאי ןיא .ןגיוא עגידרעייפ טימ ,ענעדנוצעגנָא

 ןיא סעּפע ךיז ןע'דוס -- םירבח סגילעז ,סענַאמרופ ,סרעשיפ ,םיבצק --

 ֿ ..ליטש רעד

 טשינ ןליוו םייוג יד .ןיירַא לבלעוועג שידיא ַא ןיא טשינ טקעמש רעיױּפ ַא

 ףרָאד ַא ןופ ןעמ טָאה רעיײג-ספָאד רעזייל ,ןפיוקרַאפ רעבלעק ןייק םיבצק יד

 סע זיא קרַאמרָאי רעװָאשַאמָאט םעד ףיוא .טכַארבעגמײהַא ןטגיטולבעצ ַא

 ןטימ חלג רעגיטרָא רעד טשינ ןעו .ןעמוקעג ךעטש-רעסעמ וצ טשינ-ריש

 רעגיטרָא רעד טשינ ןעוו ןוא ,םייוג יד ןטלַאהעגקירוצ ןבָאה סָאװ ,שזטסימרוב
 עשידיא רָאּפ ַא ייס'-יוו-ייס ןיוש טָאה ןעמ .ןסָאגעג ןעוועג טולב ךיז טלָאװ ,בר
 -מײהַא ּפעק ענעדנוברַאפ טימ ןרופ יד ףיוא רעיינ-ןצלעּפ ןוא רעכַאמלטיה
 ---,ךשוח ןָאט ךיז טעוו ,ןעמ טגָאז ,*גָאטשרענָאד םענירג, םעד ףיוא ,טכַארבעג

 ..סעסָאק יד ןפרַאש םירעױּפ יד
 ןוא !תונברק ןרעדָאפ רעטעג יד .ןגיאורַאב טשינ ךיז ליוו הנומא יד

 יד ךיוא ךיז טָאה ייז ןיא -- ,רעלגומש רעד טרַאקנעב ןתנ ןוא בנג לרזוע

 -ַארטס סָאװ ,בנג רזוע .זײב-סָאדלַא ייז ןעוט ןיילַא .טנערבעצ הנומא עשידיא
 עלַא ןיוש טָאה סָאװ ,טרַאקנעב ןתנ ןוא ,ןדמש ךיז טעװ רע זַא ,בר םעד טעש
 יז ןוא ,ייז ןרעכיור תבש ןוא היסהרפב ריזח ןסערפ ייז ,ּפָאק ןייז ףיוא תוריבע

 יּפָא טָאג רעשידיא רעד ךיוא ךיז טָאה ייז ןיא --- ,םורַא סעסקיש טימ ןעייג
 ןעמענוצריפַא הּפח רעד רעטנוא ןופ הלכ ַא !ןָאטוצּפָא ךַאז ַאזַא; :ןפורעג
 טשינ ןינ !ןדמשּפָא טלַאװעג טימ ןוא ןעגנערב וצ יז רעטסיולק ַא ןיא
 סָאד ןבָאה ייז *!ןעמענוצסױרַא רעטסיולק ןופ יז עדנַארגב רָאנ שרעדנַא

 ןבָאה ןעגנוי:םיבצק יד .,טעװַארּפעגסױא המחלמ ַא ןיא לסעג-עקטַאי עצנַאג
 ,טקעטשעג סעװעלָאכ יד ןיא סרעסעמ-דניש יד ,ןדנובעג קעז ןיא רעטכיוועג

 "שיד יד -- ,םירבח סגילעז ,סענַאמרופ ;ןעמונעג סעקָאה יד ןבָאה רעשיפ יד
 ךיז ייז ןבָאה ,טכַאנרַאפ לָאמניײא ,טכירעגמוא ןוא .רענעגעוו יד ןופ סעל
 .ןעװעטַארוצּפָא דמש ןופ רעטכָאט עשידיא ַא -- ,רעטסיולק םוצ טזָאלעג

 עסַאמ ַא ןופ טמערוטשַאב ןעזעג לָאמַאטימ ךיז טָאה רעטסיולק רעד
 -ןכריק יד ,ןפורעג עגָאװערט ףיוא טָאה קָאלג-רעייפ רעד ןדיא עצרַאװש

 םעד ןענייז ןדיא יד :טרעהרעד ןבָאה םייוג יד .ןעגנולקעג ןבָאה רעקעלג
 המחלמ וצ רענעמ יד ןבָאה סעקשטילָאטַאק-ןעיורפ עמורפ ! ןלַאפַאב רעטסיולק
 ןענייז סנזייאבָארג ,קעה ,סעסָאק *! רעטסיולק םעד ןלַאפַאב ןדיא, :טציירעג
 ןיא ךיז טָאה סקיב עשינָאעלָאּפַאנ עטלַא ןַא וליפַא ,ּפעק יד רעביא ןענַאטשעג
 ןדיא יד .טכַאמעגנָא לַאנק ַא ןוא ךיור ןסיורג ַא טָאה ןוא --- ןזיװַאב טנַאה ַא
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 ןבָאה ךָאנרעד .ןפָאלטנַא ןענייז ןוא ריא רַאפ ןקָארשרעד טשרעוצ ךיז ןבָאה |
 ייסייוו-ייס יז טָאה ןסָאשעג) טניואוועגוצ לַאנק םוצ ןוא ךיור םוצ ךיז ייז

 ןיוש זיא טולב ...טמערוטשעג רעטייוו רעטסיולק ןופ רעיוט םעד ןוא ,(טשינ
 טימ טריפעג לּפמולּפ-טָאטש םוצ ןעמ טָאה ייווצ יצ ,םענייא :ּפעק ןופ ןענורעג
 ,טגידנעעג ןעוועג ךיז טלָאװ סָאד סָאװ טימ ,טסייוו רעוו .ןעװעטַארוצּפָא רעסַאװ
 ,טייז רעטייווצ רעד ןופ חילש סניבר םעד ןוא טייז ןייא ןופ חלג רעד טשינ ןעוו
 ,ץַאלּפ-המחלמ םוצ ןפיולוצנָא ןעמוקעג ןענייז ייז

 ,ןגירשעג לוק ךיוה ַא טימ טָאה רענעי .טקישעג שמש םעד טָאה יבר רעד
 טָאה !ןדנעוװנָא טלַאװעג טעװ סָאװ ,דיא ןדעי ןטלעשרַאפ טעװ יבר רעד זַא
 םינּפ טעּפַארדעצ ַא טימ רעוו ,ןעגנַאגעגמײהַא זיא ןעמ ןוא ןקָארשרעד ךיז ןעמ

 ..ּפָאק ןיא ךָאל ַא טימ רעוו ןוא
 ןבוטש עשידיא ןיא ןשטנעמ ענייז טימ שזטסימרוב רעד זיא רעטעּפש

 טרַאּפשרַאפ עזָאק ןיא ןעמ טָאה רָאּפ ַא ,ןבירשרַאפ ןעמענ ןוא ןעגנַאגעגמורַא

 ןיא ןבילבעג זיא דיומ יד -- ,טליּפשרַאפ ןבָאה ןדיא יד ןוא ...טכַאנ רעביא

 ..טנעה ערעייז

 ןיא ךיז טכייל סָאװ ,לרעייפ-ןוחצנ סָאד ןטלַאהסיוא טשינ ןדיא יד ןענָאק

 -רָאפ לָאז סָאװ ,דַארַאּפ-דמש ןסיורג םעד וצ ךיז טיירג ןעמ .ןגיוא סמייוג יד
 -ּפָארַא טעוװ ּפוקסיב עמַאס רעד זַא ,טגָאז ןעמ .םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןעמוק
 עגימורַא יד ןופ םייוג יד ןוא ,עינָאמערעצ רעד וצ טָאטש-זיירק רעד ןופ ןעמוק
 ,ןייזוצייב ,ןעמוק וצ טָאטש ןיא ךיז ןביילק םורַא זיירק ןצנַאג ןופ רעפרעד
 יבר רעד סָאװ ,הלכ יד ,רעטכָאט סרעלדנעה-דרעפ ןכייר םעד טעװ ןעמ יוװ

 רעגנויי רעד ,ןתח רעד .ןדמשּפָא ,ייז רַאפ למיה ןיא ןטעבעגסיוא יז טָאה
 רענישעקנָאל יד .ןישעקנָאל ןופ םירעױוּפ ףרָאד ןצנַאג ןטימ טמוק ,ןַאפעטס
 סעגַאימרעס עשרעיוּפ יד ףיוא סעגנעטס עסייוו טימ םורַא ןיוש ןעייג םירעיוּפ
 :ײז ןעמ טפור לסעג"עקטַאי ןיא .ןגיוא יד ןדיא יד ןכעטש ןוא ןטפָאהעגנָא
 ייוצ יד .טדערעגּפָא ךָאד זיא םייוג עשיטָאטש יד ןופ ןוא .,"םינתוחמ יד;

 -ַאב ןיוש ןעייג ,סעקרעריפרעטנוא יד ןענייז עכלעוו ,סיקצַאניױכ ןדיומ עטלַא
 ךיז ייז ןעיינ עינָאמערעצ רעד וצ ..,םורַא .רעדיילק-הלכ עסייוו ןיא סנטייצ
 לטעטש ןרעביא ערטסקע טגָארט ןעמ ...ןלַאואוװ עגנַאל טייהנעגלעג רעד ייב

 -מואירט ַא טימ םורַא ןעייג ייז .ךעלמילב יד ,ןלוט עסייוו יד יירפ-ןוא-קנַארפ

 טגָאז ,רעילָאטס רעד .רעדנעב-הלכ ןיא טעיָארטסעגסיױא ,ענימ רעגידנריפ
 -רעטסעווש ַא סנתח םעד זיא רע לייוו ,םעיינ ַא קַארפ ַא שזַא ךיז טכַאמ ,ןעמ
 רעשיאיוג רעד ."סעבשזורד,,-טּפיוה יד ןופ רענייא ןייז טעװ רע ןוא דניק
 זַא ,ךיז טמיר ןוא ריט-בלעוועג ןייז ןופ לעװש רעד ייב ןיוש טייטש רעקעב
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 .םערוט ַא יו סיורג ױזַא טָאטש רעצנַאג רעד רַאפ טרָאט-הנותח ַא וצ-טיירג רע

 רעד ןוא .ןעז םיא ןלָאז עלַא ידכ ,רעטצנעפ ןיא ןלעטשסיוא םיא טעװ רע
 ךיז טלַאה רע ,ןײרַא םינּפ ןיא םיבצק עשידיא יד טכַאל רעלייק רעשיאיוג

 ךיוא עינָאמערעצ-דמש רעד וצ ךייא טעװ ןעמ, : ןדיא יד טימ ןצייר ןייא ןיא
 * ..ןטעב

 טַאטש רעד ןיא דרעפ טימ ןזָאװָאּפ ערעייז ןקיש תוררש עגימורַא יד
 טימ ןריפ ץירּפ רענישעקנָאל ןופ זָאװָאּפ םעד ןיא ןעמ טעוװ הלכ יד .ןיירַא
 ןריפייברַאפ זיוה סנטַאט ןרַאפ יז טעוו ןעמ ןוא ,ץיּפשַאנ טנַאּפשעג דרעפ ריפ
 ...ןעז ןלָאז ןדיא יד ידכ ...ךיוא סניבר ןרַאפ ןוא

 ואוו ,טָאטש יד אקוד !ייוו-ןוא-דניוו ןעמַאמ רעד ןוא ןטַאט םעד ךָאד זיא
 ,ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה דניק רעייז ןופ הנותח יד ואוו ,ןעניואוו עמַאמ-עטַאט

 ידלַא ןיא שטָאכ יז טלָאװ .עינָאמערעצ-דמש רעד רַאפ ןבילקעגסיוא ייז ןבָאה

 !ןעז טשינ ןגיוא יד טימ תורצ יד ןלָאז ייז זַא ,דמערפ רעד ןיא ,קעװַא תוחור
 טָאטש רעד ןבעל ףרָאד ןיא ךיז ייז ןלעוװ הנותח רעד ךָאנ דלַאב זַא ,טגָאז ןעמ
 ןוא הּפרח יד ךָאד זיא -- ...ןעמוק טָאטש ןיא יז טעוװו קרַאמרָאי ןדעי .ןצעזַאב
 ! רעשל-ןיא השוב יד

 סָאװ ,גילעז רחוס-דרעפ רעכייר רעד ,עטַאט רעד ,םייהרעדניא רע טגיל
 טלעוו ענעי ךיז טימרעד ןוא ןעמענ בר ַא םעדייא ןַא טעוו רע זַא ,טניימעג טָאה
 סקָא רענעטכָאשעג ַא יו טעשטורמ ןוא ןדנואוי עטקַאהעג ןיא רע טגיל .ןפיוק

 :ןרָאװעג יורג ןכָאװ רָאּפ יד ךרוד זיא סָאװ ,ןיירַא לדרעב ףייטש ןייז ןיא
 "1! ןבָאה יז טעוװ םירזממ;

 טגיל רע ,ןברָאטשעג ןיוש זיא רע .ןעגנואעז עדליוו רע טָאה טכַאנייב

 ןדניב ןוא ןעגנַאלש עגנַאל עדליוו סױרַא-ןכירק דרע רעד ןופ ןוא ,רבק ןיא
 טסורב ןוא זלַאה ןייז ףיוא ךיז ןגייל ,ןטייק טימ יו סיפ יד ןוא טנעה יד םיא
 רעטכָאט ןייז סָאװ ,דניק ןדעי טימ ,טיוט םוצ םיא ןקיטש ...םיא ןגרעוו ןוא
 ַא םיא רַאפ ךיז טפַאשַאב ,הנומא רעדנַא ןַא ןופ טלעװ רעד ףיוא טגנערב
 ןיא םיא טפרַאװ ןוא זיּפש רעד ףיוא םיא טּפַאכ סָאװ ,לבחמ רעשינָאלווייט

 זומ בייוו סָאד ,ףיוא ףָאלש ןופ טכַאנייב טיירש רע .ןיירַא ּפָאט ןגידרעייפ ַא

 טנייוועצ .ןּפַאכפױא ףָאלש ןופ ךיז לָאז רע זַא ,ןסיגּפָא רעסַאװ ּפעש ַא טימ םיא
 ,ץרַאה םייב שזַא טסייר סע זַא ,דיא רעסיורג רעד ,דניק ןיילק ַא יו ךיז רע
 ענעגנַאגרַאפ ןופ ףיוא-ןעייטש רעדליב !ןבעלרעביא טשינ סָאד טעװ רע ,ןיינ
 גיבייא ףיוא ןיוש ןענייז ייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע סָאװ ,ןטייצ --- ,ןטייצ
 טגיל ןעמ ואוו ,רעדלעװ:טכַאנ :ןדנואוושרַאפ טיײהנעגנַאגרַאפ רעד  ןיא
 עטעבנגעג ..ּפָא ןעמעוו טעװעטַאשט ןעמ ןוא טקעטשרַאפ רעמייב רעטניה
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 ,יירשעג ַא ,סקיב ַא ןופ לַאנק ַא ...רעסַאװ ַא רעביא טריפ ןעמ סָאװ ,דרעפ

 ןעגנַאלש יו ןכירקוצסױרַא ןעמוק רעדליב ערעדנַא ךָאנ ...ץנַאלג-רעסעמ ַא

 עפיט ןופ ןפמַאד יו ףיוא ךיז ןביוה ,ןשינעטלעהַאב עצרַאװש ןופ ןשידקע ןוא

 טימ םורַא םיא ןעמענ ,םיא וצ ןכיירגרעד ,ןגייטש ןוא ןגייטש ייז ...ןטנורגּפָא

 טימ ןּפעלשנײרַא ,ןעיצנײרַא םיא ןליוו ןוא ,טנעה-ןקלָאװ ןיא ,סמערָא-ףמַאד

 טקעוו בייוו סָאד ,..טפור ...טכוז ...סקָא ןַא יו טיירש רע .טנורגּפָא ןיא ךיז

 ; ףיוא ףָאלש ןופ םיא
 !ןגידנע טוג טשינ ךיז טעװ סָאד זַא ,גילעז ,טסואוועג בָאה ךיא --

 יַּפָארַא ּפָאק םעד ,ןןגרעוורעד ךיד לעװ ךיא ?ןגייווש טשינ טסעוװ ---

 ךָאנרעד ..גיפמערק ךיז ןטסיופרַאפ טנעה עקרַאטש ענייז ןוא -- !ןעיירד

 יז טעוו םירזממ :ּפָאק ןוא טסורב ןיא ןטסיופ יד טימ ןיילַא ךיז רע טּפַאלק

 !ןריובעג
 -רַאפ טרעוו ףיוה-דרעפ רעסיורג רעד .טזָאלעגּפָא זיא זיוה עצנַאג סָאד

 ןעגנוי יד .,טזָאלרָאװרַאפ עשַאּפ רעד ףיוא םורַא-ןעשזדנָאלב דרעפ יד ,ןלַאט
 סענַאלוב ייווצ עטסעב יד םיצקש םיא ןבָאה טכַאנ עטצעל יד ,ךיז ןפיולעצ
 ךָאד .ןפור ןוא ןליב טנוה םעד טרעהעג טָאה רע ...טריפעגסױרַא לַאטש ןופ

 "קערוב, טנוה םעד ןּפָארטעג רע טָאה סנגרָאמוצ .ןעגנַאגעגסױרַא טשינ רע זיא
 ןסיטשעצ טימ סַאבלָאק ַא ,סיפ יד טימ טײרּפשעגסיױא ןגיל ןט'מס'רַאפ ַא

 ...טײרדענּפָא לַאטש ןופ סָאלש םעד ,ןסערפ וצ ןפרָאװעגוצ םיא ייז ןבָאה זָאלג
 רעד -- ..ןָאטעג סָאד טָאה סע רעוװ ,טסייו רע ...טריפעגסיויַא דרעפ יד
 רע .טגָאיעגסױרַא ףיוה ןופ ןרָאיַארַאפ טָאה רע ןכלעגו ,ץעגייש רעטלּפוטשעג
 "עג ענייז ןעמעוו ייב וליפַא טסייו רע .םיא ןָא ןעמונעג-המקנ טציא טָאה

 ןעמ ואוו ,זיוה-טכעש ןרעטניה לַאטש ַא ןיא --- ...ךיז ןעניפעג דרעפ עטעבנג
 רע .ןענעקרעד טשינ ייז לָאז ןעמ ידכ ,ןיורב ףיוא טציא רעביא ייז טברַאפ
 סע רע טוט ךָאד .ןײגניהַא ןוא ןעגנוי-רעסיימש רָאּפ ַא ןעמענ רָאנ ףרַאדַאב
 יד ןוא ,ןלָאװשעג ןענייז ןגיוא ענייז .טרָא ןופ טשינ ךיז טריר רע ,טשינ

 רעד זַא ,טמירקרַאפ ליומ עסיורג סָאד ,גירעבַאלש זיא זָאנ עקיד עגישיילפ
 ןופ רָאה עפייטש יד ןיא טמורב רע ןוא ,ןּפיל יד ןופ שזַא םיא טניר רעװַאג

 : ןיירַא דרָאב רעד
 !ןריובעג יז טעװ םירזממ --
 ,ןסיוטשרַאפ ,טּפטטשעגסױרַא ,ןטלעוו עלַא ןופ ןטלָאשרַאפ ךיז טעז רע

 ןייק ןיא םיא טזָאל ןעמ לייוו ,ןעשזדנָאלב ןשינעטסיװ יד ןיא ואוו-ץעגרע

 ןעמענוצ ןלעװ טשינ םיא טעוװ םונהיג רעד וליפַא ,ןײרַא טשינ בוטש רעשידיא -
 קעװַא זיא סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג דניק ַא טָאה רע לייוו ,טיוט ןכָאנ



 458 דיא-םיליהת רעד

  ,ןרעגלַאיומורַא ןטירטּפָא ןוא ןקָאטשניר עלַא ןיא ךיז טעוו רע .תד ןשידיא ןופ
 ןופ טעװ קוביד ַא -- רעגרע ךָאנ ןוא .ןרעוו-לגלוגמ םירעוו ןיא ,טניה ןיא

 ,טכיל-טייצרָאי םוצ וצ-טייג ,ּפָאק ןופ רָאה יד ךיז טסייר רע ...ןרעו םיא
 ריא ךָאנ ןדנוצעגנָא טָאה ןעמ סָאװ ,דמַאז טימ לסיוטש ַא ןיא טציז סָאװ
 ,ךיז טנייועצ ןוא ןײרַא טכיל םעד ןיא טקוק ,ןטױט ַא ךָאנ יו ,המשנ

 | : גידנעשטורמ
 ? סָאװרַאפ ? ןָאטעגּפָא סָאד רימ וטסָאה סָאװרַאפ --

 ,םַאלפ םעד סיוא טשעל ןוא ףױרַא טכיל םעד ףיוא סעכ טימ טייּפש רע
 ןשָאלעגסיױוא וטסלָאז ױזַא ,ןשָאלעגסיוא טכיל ןייד בָאה ךיא יו ױזַא, --

 *! ןרעוו

 :טעשטורמ ןוא ריט סניבר םייב רע טייטש רעטעּפש
 רעשידיא רעד וצ ןגירקקירוצ טשינ יז ןָאק ךיא זַא ,יבר רעגילייה ---

 ! ןברַאטש רעסעב יז לָאז ,הנומא
 ..טשינ טרעפטנע ןוא רפס םייב טכַארטרַאפ רעגירעיורט .ַא טציז לאיחי

 ףיוא ןעגנערב טשינ םייוג ןייק לָאז יז זַא ,ארומ ךָאד בָאה ךיא ,יבר ---
 ,ריט סלאיחי רעטניה ןוגינ-הכיא ןַא טימ דיא רעד ךיז טנייוועצ -- ! טלעוו רעד

 טליהעגנייא ךוט ןצרַאװש ריא ןיא טייטש ,הטוס ַא יו ,עמַאמ יד ןוא
 יד .טרָא וצ טרָא ןופ יז טביירט ןעמ .רעטסיולק ןופ רעיומ םעד רעטניה

 ,זיוה:לגיצ םעיינ ןיא טניואוו סָאװ ,רעילָאטס רעד ,רעניואוונייא עשיאיוג

 ריא ףיוא טצייר ןעמ .יז טגָאירַאפ לַאװָאק רעד .ןגיוא יד ףיוא טשינ יז ןזָאל
 רעסַאװ ןיירמוא ךעלעפעש טימ לָאמ רָאּפ ַא ןיוש יז טָאה ןעמ .ןָא טניה יד
 .יז טייטש ,ןיטש וצ ןלױפַאב טָאה יבר רעד יוװ-ױזַא רעבָא .ןסָאגעגּפָא

 ךעלגניא עכעלטסירק .ןטייווצ ַא וצ יז טייג ,טרָא ןייא ןופ יז ןעמ טביירט
 סענַאמרופ עשרעיוּפ עגידנרָאפכרודַא ,עטָאלב ןוא רענייטש ריא ףיוא ןפרַאװ

 יז ןוא ּפָארַא רופ רעד ןופ ןיוש זיא רעיוּפ ַא .ריא ןופ רעטכעלעג'ס ןכַאמ
 יו .,טָאבעג סניבר םעד סיוא-טריפ יז רעבָא .ןעוועג דבכמ שטייב רעד טימ
 ,ןטָאש רעטרעיומעגנייא ןַא ,גנָארד רעכעלגעווַאב ַא יו ,םיוב רעגידנרעדנַאו ַא

 ןייא ןיא טלַאה ןוא ,ּפָאק ןרעביא ךוט ןטימ ,קעלפ רעצרַאװש רעד טייטש
 ןיימ טנפעעגפיוא טסָאה וד יװ ױזַא ,םלוע-לש-ונוברג : ךורּפש םעֶד ןעלמרומ
 ץרַאה ריא ףיוא-ןפע ױזַא ,טלעוו רעד ףיוא ןעגנערב וצ דניק ןיימ טכַארט
 *! הנומא ןייד רַאפ
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 טכַאנ יד

 ַא ןוא עצרַאװש ַא ןעוועג זיא עינָאמערעצ-דמש רעד רַאפ טכַאנ יד

 רעביא טייקלקנוט-גנילירפ עטכידעג-טעפ יד ןגעלעג זיא רעווש .עגידנגייווש
 עטמורקעגסיוא יד ,ןענַאטשעג ייז ןענייז סעקילַאק יװ .,ךעלזייה-טָאטש יד
 ןסָאלשרַאפ .טייהרעגידנעייטש טלמירדעג טייקדימ-רעטלע רַאפ ןוא ,ךעלזייה

 -נכַאװ ןוא עגידנבעל סָאדלַא ןגייווש ןופ המיתח רערעווש ַא טימ טכַאנ יד טָאה
 ןגידנעילב ןופ ןפמַאד עגידעקעמש עטכייפ ןופ ךיז יז טָאה טערַאּפעג ,עגיד

 -ַאב ןוא ענעסָאלשרַאפ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,רעמײב-עיצַאקַא יד ןופ ,זעב

 רעד ךיז טָאה ןטסרעמ םוצ רָאנ .,סענַאקרַאּפ עטכַאמרַאפ רעטניה ענעטלַאה

 ןעגנַאגעגפיוא ןענייז עכלעוו ,ןפמַאד עטכייפ יד ןופ ןגָארטעג םעטָא-גנילירפ

 ןשיווצ ןטייקטכייפ יד ןופ ,טרָאד ןופ .ךעלזייה יד רעטניה סעקנָאל יד ןופ

 ןפרָאװעג ןוא טייקגיּפמעד עטכידעג ַא ןענַאטשעגפיוא זיא ,רעזערג יד

 רעד ןופ םינּפ ןטליהרַאפ ןגידנפָאלש םעד רעביא ןרעיילש ערעווש עגידעקעמש

 עטדײשעגּפָא-טייוו ייווצ ןופ רָאנ ,םורַא ןעוועג זיא ליטש ןוא ץרַאװש .דרע
 ,ןלַארטשײ-טכיל ןזיּפש ןסָאשעגכרודַא ןטפול עטקיטשרַאפ יד ךרוד ןבָאה ךעלזייה

 טשינ טכַאנ יד ןענייז ייווצ .ןטכיולעג ךעלטכיל ןבָאה רעטצנעפ ייווצ ןיא

 -טנַא ,ןגירעפייא ןַא ךיז ןשיוװצ טריפעג סָאװ:-סעּפע רעביא ןוא ןפָאלשעג
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןזיּפש-רעטכיל יד ךרוד גירק ןגידמערַאברעדמוא םענעדייש

 רעגיטרָא רעד -- ןוא יבר רעד ןעוועג זיא סָאד .ךעלזייה ערעייז ןופ ןגָארטעג
 | ...חלג-טָאטש

 "רנ םעד רַאפ ןטכױלַאב טכיל ןייא טימ רָאנ ,בוטש רעצרַאװש ןייז ןיא
 ַא יו ןגיוצעגסיוא ,לטיק-םיתמ ןסייוו ןייז ןיא לאיחי ןענַאטשעג זיא ,דימת

 -רָאפ ךיוהרעדניא ּפָאק םעד טָאה רע .טגעװַאב טשינ ךיז טָאה רע .ענורטס

 טגָאזעג טשינ ,טנװַאדעג טשינ טָאה רע .טקערטשעגסיוא טנעה יד ,ןפרָאװ

 : רעטרעוו ענעגייא ענייז טדערעג טָאה רע ,טכירעגּפָא תוצח טשינ ,רודיס ןופ
 ױזַא ,טּפַאלקעגסיױא ןיד זנוא וטסָאה ױזַא ,ךעלב ןייז רעכעלב ַא יוװ ױזַא.

 רימ ןוא ,גָאט ןיא לָאמ ןעצ רעביא זנוא וטסיג ױזַא ,ןיצ ןייז רעסיג ַא יוװ
 ןענייז סָאװ ,רעטָאפ רעזנוא ,לארשי ןופ טָאג ...סױרַא עבלעזיד ץלַא ןעמוק
 רעטכעלעג סָאד ,תוער-תויח ןופ עטגָאיעג ,ףָאש עטלגָאװרַאפ ? ריד ןָא רימ
 וד .געיעג ןדעי רַאפ דליוועג ענעריולרַאפ סָאד ,טלעוו רעד ןופ טָאּפש ןוא
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 רעזנוא ךָאד טסנײשַאב וד ,ןדייל ןוא תורצ ערעזנוא וצ םעט ַא ךָאד טסיג
 הגרדמ רעכיוה רעד וצ שינעגָאלּפ רעזנוא טסביוהרעד וד ןוא טייקנשָאלרַאפ
 ,ןגעוו-סנעמָאנ ןייד ןופ רָאנ --- ,ןגעוו-סנעמָאנ ןייד ןופ הבהא לש םירוסי ןופ
 רַאפ ןברַאטש וצ גָאט ַא לָאמ ןעצ טוג ךָאד זיא ,ריד ןגעוו טכַארט ןעמ ןעוו
 ךיא טלָאװ ,הרות ןייד טשינ ןעוא :ןבירשעג טייטש סע יו ױזַא .ריד
 ,ןצעזעג ןוא ערעל ןייד רעביא רָאנ *.טײקמירָא ןיימ ןיא ןרָאװעג ןריולרַאפ
 סיז ,ריד רעביא ןדייל רימ סָאװ ,תורצ יד ביל זנוא ךָאד ןענייז ,ןטיה רימ סָאװ
 *.,ריד רעביא ןסיגרַאפ רימ סָאװ ,ןרערט יד

 רַאפ טשינ -- ,ךיז רַאפ טדערעג רע טָאה רעטרעוו עכעלנע ןוא עכלעזַא
 ,ןעיירד ןיא ןגיובעגנייא םיא רַאפ ןענַאטשעג זיא רע סָאװ ,ןצימיא וצ רָאנ ,ךיז

 -ַאב ,רעטמולחרַאפ ַא יו .רַאה ןטבילעג ןייז רַאפ טכענק רעיירטעג ַא יו
 -עג טָאה ןוא ןגיובעג ךיז רע טָאה ,עטנירַאה ןייז רַאפ רעטבילרַאפ רענעסעז
 עמיטש רעגידנדייל-סיז רעטקנעברַאפ ַא טימ ןוא ,ןרערט עגידיירפ טימ טנייוו
 -כעלרעה רעגידנלַארטש רעד רַאפ ךיז גידנגיובנייא ,טדערעג ריא וצ רע טָאה
 : הניכש רעד ןופ טייק

 םירָאװ ,ןדייל ןוא םירוסי ןופ קעּפ עלַא סנקור ערעזנוא ףיוא ןָא-דָאל;
 יד ,רימ ,ןגעוו-סנעמָאנ ןביל ןייד ןופ ןגָארט רימ סָאװ ,םירוסי יד ןענייז סיז
 "! לארשי ןופ עגילייה

 ןילַא ךיז ןיא ,ךיז ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע ,ןרָאװעג-ליטש זיא רע

 ערעסָאװ ןיא ?טעשזדנַאלבעג טרָאד רע טָאה גנַאל יװ ,ןרָאװעג ןלַאפרַאפ
 -טסיירט ערעסָאװ ןוא ?ןעזעג רע טָאה ןעמעוו ? ןענופעג ךיז רע טָאה תולכיה
 ,סױרַא-לטיק ןסייוו םעד ןופ םינּפ ןייז םירָאװ -- !? טרעהעג רע טָאה רעטרעוו

 זיא גנוי ,דיירפ טימ ןטכייל ןביױהעגנָא טָאה ,ןטכױלַאב ןטָאש ןכעלטכַאנ ןיא
 טָאה דיירפ רעטיול רַאפ ןוא ,קרַאטש ןוא ךיוה ,ןייש ןוא ןרָאװעג קירוצ רע
 ןוא טקערטשעגסיוא טנעה יד ןצימיא וצ ,דרע רעד ףיוא ןפרָאװעג ךיז רע
 עלעפעש ענערױלרַאפ סָאד קירוצ-ריפ ,לארשי ןופ רעגילייה, : ךיז ןטעבעג
 סע ידכ ,שינעטלעהַאב ַא ןיא ּפָא סע טרַאװ היח עטכעלש ַא ,עדַאטס ןייז ןיא
 טימ ןגָאלשעג זיא סע לייוו ,רַאפעג יד טשינ ךעבענ טעז סע .ןקוצרַאפ וצ
 זנוא ףיוא ןרעיול סָאװ ,ןרַאפעג יד טסעז וד סָאװ ,וד רעבָא .שינעדנילב

 *! םהרבא ןופ טָאג ,ףליה טימ עלעפעש םעד וצ דניוושעג לייא ,ןעמעלַא
 .ןגָארקעג טשינ יז טָאה רע -- ,הבושת ַא ףיוא טרַאװעג גנַאל טָאה רע

 ןופ ןעמונעגּפָארַא טכיל סָאד ,דרע רעד ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז רע טָאה
 טנַאה ןיא םיליהת ַא ןעמינעג ,ךיז רַאפ דרע רעד ףיוא טלעטשעג ,רעמעלעב
 | : ןייוועג ןוא טעבעג סיורג טימ טגָאזעג ןוא ןיײרַא
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 רַאפ .תורצ טימ טלגנירעגמורַא זיא סָאװ ,ןַאמירָא םעד ןופ טעבעג ַא;

 ןעמוק לָאז יירשעג ןיימ ןוא ,הליפת ןיימ וצ-רעה .דייר ענייז רע טסיגרַאפ טָאג
 וציגיינ ,גנע רימ זיא סע ןעוו ,רימ ןופ םינּפ ןייד ּפָא טשינ רעק .ריד רַאפ

 ןענייז ךיור ַא יו .רימ רעפטנע ,ןפור ךיד לעוװ ךיא ןעוו ,רימ וצ רעיוא ןייד
 ןיימ ,רעייפ ןיא ןרָאװעג טנקירטעגסיוא ןענייז רענייב עניימ .געט עניימ קעװַא
 ןופ ,ןסע וצ טיורב ןיימ ןסעגרַאפ בָאה ךיא .זָארג טרַאדרַאפ יוװ -- ץרַאה

 *4! ןסקַאוװעגוצ שיילפ ןיימ וצ רענייב יד ןענייז ןצכערק עניימ

 סָאװ-סעּפע טָאה רע זיב ,ץרַאה ןייז ןכָארבעצ ןוא טנייוועג רע טָאה ױזַא
 "ואוו ,ןיהַא ןעמוקעגוצ זיא רע .ןכיירגרעד טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,טכיירגרעד

 -םיליהת סָאד טקַאהעגּפָא טָאה ,ןרָאװעג-ליטש זיא רע .טליצעג טָאה רע ןיה

 טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,ןטש םעד ןעזעג טָאה רע ...טנַאװ יד יוװ ךיילב ,ןגָאז
 סָאד טָאה סָאװ ,ןטש םעד ,ןטכינרַאפ וצ סנייז קרעו סָאד -- געוו ןייז ףיוא

 ךיז רע טָאה .האמוט ןופ חוכ ןייז טימ טריפעגּפָארַא געוו ןגיטכיר ןופ לדיימ
 ענייז ןענייז טציא .ןעיירש וצ ךיוה ןביוהעגנָא ןוא טרָא ןופ סיר ַא ןבעגעג
 ַא .טעבעג ןופ רעטרעוו ןייק ,ענעכָארבעג ןייק ןעוועג רעמ טשינ רעטרעוו
 סטָאג -- ,טעטירָאטױא עטסערג יד ףליה וצ ןפור ַא ,ןעוועג סע זיא ןלעפַאב

 ןייז-ילכ סנעמעוו טימ ןוא טפמעקעג טציא טָאה רע ןעמָאנ סנעמעוו ןיא ,ץעזעג

 : ןגיזַאב תיחשמ םעד טלָאװעג טָאה רע

 ןפורעג רע טָאה -- ,געוו ןגיטרַאפטכער ןיא ןעייג סָאװ ,יד וצ זיא ליואוו,
 ןיא ןעייג סָאװ ,יד וצ ליואוו --- ,םיליהת ןופ םיקוסּפ יד לוק גיטכעמ ַא טימ
 ןצרַאה ןצנַאג ןטימ סָאװ ,שינעגייצ ןייד ןטיה סָאװ ,יד וצ ליואוו ,הרות סטָאג

 ענייד ןיא ןעייג סָאװ ,יד סטכעלש ןייק טשינ ןעוט ייז ...םעד ךָאנ ייז ןשרָאפ
 ,ךיד וצ טעב ךיא .ןלעפַאב ענייד ןטיה וצ ןטָאבעג זנוא טסָאה וד ,ןגעוו

 טשינ ךיא לעוװ לָאמסנעד ,ןטיה וצ ןצעזעג ענייד ידכ ,געוו ןיימ ןריפ טסלָאז
 *..ןקוקכָאנ תווצמ ענייד ךָאנ לע ךיא זַא ,ןרעװו טמעשרַאפ

 :ןטעבעג רע טָאה המשנ רעטעשזדנָאלברַאפ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא

 ןתמא םעד .ןגילעזטייל ךימ לָאז ערעל ןייד ,רימ ןופ ּפָא-וט געוו ןשלַאפ,
 עניימ רַאפ ןצעזעג ענייד בָאה ךיא לייוו ,ןבילקעגסיוא רימ ךיא בָאה געוו
 ךיא לעװ םעדכרוד .טָאג ,ןזײװַאב ענייד ןיא ןטפָאהַאב ךיז בָאה ךיא .ןגיוא
 *.ןרעוו טמעשרַאפ טשינ

 ןוא תילט ןיא ּפָאק םעד טליהרַאפ ,ץַאז ןטימ ןיא טקַאהעגּפָא טָאה רע
 טלָאװעג טסורב ןייז ןופ ץרַאה סָאד טלָאװ רע ךיילג ,ןָאטעג-יירשעג ַא טָאה

 / ןסײרסױרַא
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 ּפָאטערט סָאװ ,יד ,םיעשר יד ןפערט לָאז ךולפ ןייד ןוא הללק ןייד;

 "יי! ץעזעג ןייד ןופ

 יד לַארטש-טכיל ַא טָאה לטעטש טייז רעטייוצ רעד ףיוא ךיוא רעבָא
 ,טורעג טשינ טכַאנ יד טָאה חלג רעד ךיוא .ןטלָאּפשעגכרודַא טכַאנ עצרַאוװש

 ..ןפילשעג ףמַאק םענעדײשטנַא םעד רַאפ ןויּפש יד טָאה רע ךיוא

 סָאװ ,המשנ רעד טימ רעכיז טשינרָאג ךָאנ זיא רע זַא ,רע טָאה טסואוועג

 ןטש רעד ךיז טָאה געט רָאּפ עטצעל יד ןיא .ןעגנַאפעג טָאג רַאפ טָאה רע
 -רַאפ זיא סע .ןענואוועג הלשממ ריא רעביא טָאה ןוא ץרַאה ריא ןיא טצעזַאב
 םעד ןיא טצעזַאב טַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,דָאנג רעד ןופ דיירפ יד ןדנואווש
 ,ךיילב ,ןעוועג גירעיורט רעייז געט עטצעל יד ןיא זיא יז .ץרַאה סלדיימ
 ךיז ןריסערעטניא וצ ןסע וצ טרעהעגפיוא טָאה יז .רעלעמש ןוא רעניד
 ןָא יז טדער טכַאנײיב .ןרָאװעג גידעגייוש רעייז זיא יז .ערעל סטָאג טימ

 ןוא ףָאלש ןופ טנייוו יז זַא ,טלייצרעד םיא ןבָאה סעקשַאנָאמ יד ,ןטש רעד
 ,טדערעג ןיוש לָאמ רָאּפ ַא ריא טימ טָאה חלג רעד .ףליהוצ ןצימיא טפור

 סיורג טימ סיוא רָאנ טרַאװ רע זַא ,ןענַאפעטס ןופ טכַארבעג ריא ןסורג וליּפַא
 רעבָא טָאה סע .ןריפ *בוילש, םוצ ןענָאק ןיוש יז טעו רע ןעוו ,טפַאשקנעב

 ןסיורדניא ךיז טָאה ענעדיא ענעטלָאשרַאפ יד טניז .ןפלָאהעג רעמ טשינרָאג
 טָאה סָאװ ,המשנ עמירָא יד טָאה ,ןבילקרַאפ רעיומ-רעטסיולק םעד רעטניה

 -רָאפ טוואורּפעג רעטומ יד טָאה ןעמ ,ור ןייק רעמ טשינ ,ןעזרעד טכיל סטָאג
 ,רעמַאק סלזייר טשיוטעגרעביא טָאה ןעמ ,ןפלָאהעג טשינ טָאה סע -- ,ןגָאי

 רעטייווצ רעד ףיוא סױרַא ןעייג רעטצנעפ עריא סָאװ ,רעמַאק ַא ריא ןבעגעג
 ךיז רעטומ יד טָאה ,וצ-סױרַא רעדלעפ יד וצ ,טרָאד ךיוא רעבָא ,רעיומ טייז

 םעד םורַא ןעלגניר ייז יו ,טירט סעמַאמ רעד טרעהעג טָאה לזייר .ןזיװַאב

 ,רעכיז ןעוועג ךָאד זיא חלג רעד .טכַאנ רעליטש רעד ןיא רעיומ-רעטסיולק
 טָאה ךורּפש ןשיטסילַאבַאק ןעמייהעג ַא ךרוד :ףושיכ סניבר םעד זיא סָאד זַא

 עקיד יד ךרוד ןכײלשנײרַא ךיז לָאז רע זַא ,ןריואושרַאפ ןטש םעד רע
 רעד .ןגינייּפ לדיימ ןגנוי םעד ןופ המשנ עמירָא יד ןוא ןרעיומ-רעטסיולק

 ,ןטעב םיא ןוא ןיבר םוצ ןײגרעטנורַא לָאמַא טלָאװעג וליפַא ןיוש טָאה חלג

 ,רעיוט סעסוזעי ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה סָאװ ,המשנ יד ןגינייּפ ןרעהפיוא לָאז רע

 עשיטסילַאבַאק ענייז טימ ןעשטוקרעד ןרעהפיוא יז ןוא ריא ףיוא ןבָאה-תונמחר
 "לווייט , םוצ טלָאװעג טשינ רע טָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא רעבָא ...תועובש
 ,טדנעוועג עגילייה עלַא ןוא ןסוזעי וצ ףליה ךָאנ רעסעב ךיז טָאה רע ,ןעמוקנָא
 טחיורג סָאד .רעדליב עגילייה טימ ןעגנַאהַאב ןעמ טָאה רעמיצ סלזייר
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 טימ ןליוו םענעגייא סיוא טָאה לזייר סָאװ ,רעטומ סטָאג ןופ דליב עגירעיורט

 ריא לָאז יז זַא ,ןעגנַאהעגפיוא טעב ריא רַאפ ןעמ טָאה ,טצנַארקַאב ןעמולב

 יערעווש ַא ןייז טעװ ,טסואוועג חלג רעד טָאה ,רעבָא טכַאנ יד .ןייז ךאלמ-ץוש

 ,ןפורסױרַא םילָאוװיײט עלַא ,ןדנעװנָא תוחוכ עצרַאװש ענייז עלַא טעוו ןטש רעד

 ,ןקיטש וצ גנוזיילרעד ריא רַאפ טכַאנ רעטצעל רעד ןיא המשנ עמירָא יד ידכ

 -ןגינייּפ וצ ,ןעשטומ וצ

 ןיא םלצ םעד טימ דליב ןגילייה ןרַאפ טינקעג רע טָאה טכַאנ עצנַאג ַא

 םעד טימ ןעגנַאהעג זיא ,רעטגָאטייװרַאפ ַא ,סוזעי ןכלעוו ףיוא ,טנַאה רעד

 *! טזָאלרַאפ ךימ וטסָאה סָאװרַאפ ,טָאג ןיימ ,טָאג, :ןּפיל יד ףיוא יירשעג

 רעד יװ ןוא -- ,ןסוטסירק וצ ןטעבעג ןוא טינקעג רע טָאה טכַאנ עצנַאג ַא

 : ןטעבעג םלצ ןרַאפ רעטרעוו ענעגייא ענייז ךיוא רע טָאה ,יבר

 יד טסענ ןייד ןיא ןיײרַא-זָאל ןוא לרעיוט ןייד ףיוא-ןפע ,רעביל סוזעי;

 רעד ןופ יז טמוק רעטעשזדנָאלברַאפ רעד לגיופ רעד יװ סָאװ ,המשנ עמירָא

 ץוש ןכוז וצ ,סמערוטש ןוא ןגער ןופ טקיײװעגכרודַא ,סױרַא-טכַאנ רעצרַאװש

 יז ןליוו ,ךָאנ ריא ןפיול ןעָארק עצרַאװש ,יז ןגלָאפרַאפ טניה ,עז .ריד ייב

 עטצעל יד טימ ,עלעגייפ עמירָא סָאד ,יז ןוא --- ,ןסיירעצ ,ןטכינרַאפ ,ןקיּפפיוא

 ,טסענ ןייד ןופ לריט םעד ןיא ךעלעגילפ עכַאװש עריא טימ ןָא יז טּפַאלק תוחוכ

 יז םענ ,שינעפעשַאב עמירָא סָאד ןיײרַאיזָאל ,לריט סָאד ףיוא-ןפע ,ףיוא-ןפע

 ןופ טלעק רעד ןופ יז םירַאװ .הנומא ןייד ןופ לגילפ יד רעטנוא רעטנורַא

 עטכעלש עלַא ןופ ,ןשינעגָאלּפ ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןופ יז טסיירט ,טכַאנ רעד

 רעגילייה ,עניילק עריא רעביא רעטומ ַא יו דסח ןייד סיוא-סיג .תוחור

 *! סוזעי

 ןוא טרָאװ סטָאג ןופ ןדָאב ןטסעפ םעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רע ךיוא

 ,טסייג ןגילייה ןוא הנומא ןייז ןופ חוכ ןטימ טרעדָאפעג טָאה רע ךיוא .טָאבעג

 -ינוא רעד סטוג עגילייה עגיצנייא סָאד יוװ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא סָאװ

 ריא טנמ ,ךריק רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה רע .ךריק רעשילױטַאק רעלַאסרעװ

 טלַאטשעג ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןטש םעד ךיז טלעטשעגנגעקנַא טעטירָאטיױא

 גנושטייטסיוא רעשיאעזירַאפ רעטיירדרַאפ ןייז טימ ןיבר ןצרַאװש םעד ןופ

 "נייא ,לאיחי יבר רעד יװ ,ךיז טָאה רע ךיוא .טפירש רעגילייה רעד ןופ

 הנומא ןייז ןופ חוכ ןטימ ןוא המשנ רעטעשזדנָאלברַאפ רעד רַאפ טלעטשעג

 ַא טימ .לאיחי יבר רעד סָאװ ,םיליהת םיקוסּפ עבלעז יד טגָאזעג רע טָאה

 : טסקעט ןשינײטַאל םעד טרימַאלקעד רע טָאה עמיטש רענעלַאטעמ רעקרַאטש

 יר וצ ליואוו ,געוו ןגיטרַאפטכער ןיא ןטייג סָאװ ,יד וצ זיא ליואוו,
 .הרות סטָאג ןיא ןעיײג סָאוװ
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 ץרַאה ןצנַאג ןטימ סָאװ ,שינפגייצ ןייד ןטיה סָאװ ,יד וצ ליואוו
 ...םצד ךָאנ ייז ןשראפ

 .וגצװ טנייד ןיא ןצייג סָאװ ,יד סטכפלש ןייק טשינ ןפוט יז
 .ןלטפַאב ףנייד ןטיה וצ ןטָאבצג זנוא טסָאה ור

 .ןטיה וצ ןצטזצג טנייר ירכ ,נצוו ןיימ ריפ : ריר וצ טצב ךיא
 ענייר ךָאנ לָלוו ךיא זַא ,ןרעוו-טמששרַאפ טשינ ךיא לו לָאמסנעד

 : .ןקוקכָאנ תווצמ
 ײ,.,ךיד ךיא ךוז ץרַאה ןצנַאג ןטימ

 "רָאפ ךיז טָאה רע ןוא ,רעטרעוו ענייז טמערוטשעג ןבָאה רענוד ַא יו
 עשיטסילַאבַאק ענייז ןופ חוכ ןטימ טמוק סָאװ ,לווייט ןצרַאװש םעד טלעטשעג

 טרָאד ,לסעג ןשידיא ןופ טייז רעד וצ טדנעוװעג .ןגינייּפ וצ המשנ יד ןכורּפש

 טרענודעג רע טָאה ,זייב סָאדלַא טמוק סע ןענַאװנופ ,יבר רעד טניואוו סע ואוו
 : לאיחי *רעעזירַאפ, םעד ייברעד גידנעניימ ,עמיטש ןייז טימ

 ענייד ןופ ּפָאןטערט סָאװ ,עצלָאטש ענעטלָאשרַאפ יד ףיוא ןָא-יירש;
 *! תווצמ

 :טגָאזעג גידנריפמואירט רע טָאה המשנ סלזייר ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא

 ןתמא םעד .ןגילעזטייל ךימ לָאז ערעל ןייד ,רימ ןופ ּפָא-וט געוו ןשלַאפ
 עניימ רַאפ ןצעזעג ענייד בָאה ךיא לייוו ,ןבילקעגסיוא רימ ךיא בָאה געוו

 ךיא לעװ םעדכרוד ,טָאג ,ןזייװַאב ענייד ןיא ןטפָאהַאב ךיז בָאה ךיא .ןגיוא

 "! ןרעו טמעשרַאפ טשינ
 ;יירשעגסיוא ןגיטכעמ ַא טימ ןפורעג ךיוא רע טָאה ױזַא ,לאיחי יוװ ןוא

 ןופ ּפָאןטערט סָאװ ,םיעשר יד ןפערט לָאז ךולפ ןייד ןוא הללק ןייד,

 "4 ץעזעג ןייד

 ,טיירבעגרָאפ יז ןבָאה סעקשַאנָאמ יד .לזייר ןגעלעג זיא רעמַאק ריא ןיא
 סָאװ ,ןטש ןטימ ףמַאק ַא ןכַאמכרוד ןזומ טכַאנ יד טעוװ יז זַא ,יז טנרָאװעג

 רעבָא .גנוטער ריא וצ געוו ןפיוא ךיז ןלעטש ,ןעשטוקרעד ןעמוק יז טעוו

 רָאּפ עטצעל יד טניז ץרַאה סלדיימ םעד ןיא ןעגנַאגעגנָא ןיוש זיא ףמַאק רעד
 ןייטש רעיומ-רעטסיולק טייז רענעי ףיוא ןעזעג רעטומ יד טָאה יז טניז ,געט

 ןרענוד עלַא ןוא ,ןטלַאהעג-המחלמ ןבָאה רעטעג יד .,ריא ףיוא ןטרַאװ ןוא
 סלזייר ךרוד ןענייז ,טקישעג ןרעדנַא ןפיוא טָאה טָאג ןייא סָאװ ,ןצילב ןוא

 טריפעג גירק ןבָאה רעטעג יד .ןעגנַאגעגכרוד ךרַאמ ןוא ץרַאה ריא ךרוד ,בייל
 ..ןבילקעגסיוא ךיז לדיימ ךַאוװש ,םירָא ןַא ץַאלּפ-המחלמ םעד רַאפ ןוא

 ,טקַא ןגילייה םעד רַאפ ךיז טיירג ןוא לעצ-רעטסיולק רעד ןיא יז טציז
 טימ "בוילש, רעד ןוא דמש רעד -- ,ןעשעג ריא טימ ןגרָאמ טעװ סָאװ
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 ַא ףיוא ןיוש טגיל סע ...שטנעמ םוצ ןוא טָאג וצ ,גָאט ןייא ןיא ןענַאפעטס

 רעד וצ ןגרָאמ יז טעװ ןעמ ןכלעוו ןיא ,דיילק עסייוו סָאד טגיילעגסיוא לוטש

 יד ,ךעלכיש יד ,ןטרימ ץנַארק רעד ,רעײלשי-הּפוח רעד ,ןריפ עיסעצָארּפ

 -צלַא ןתח ןופ ףליה רעד טימ ןבָאה סיקצַאניױכ ןדיומ עטלַא יד סָאװ ,ךעלעקעז

 ריא רַאפ ,דלַאב ןיוש טמוק סָאװ ,גָאט ןסיורג םעד רַאפ טפַאשעגנייא גניד

 דובכל ןגרָאמ טעװ סָאװ ,עיסעצָארּפ רעסיורג רעד ןופ טסייוו יז ,גָאט-הּפוח

 .תוררש ןוא םירעיוּפ טנגעג רעצנַאג רעד ןופ לײטנָא ןטימ ,ןעמוקרָאפ דמש ריא

 ןטריצַאב ןעמולב טימ ןכייר ַא ןיא ןריפ טָאטש רעצנַאג רעד רעביא יז טעוו ןעמ

 עצנַאג יד ,ןרָאפכָאנ ריא ךָאנ ןלעװ תוררש .טנַאּפשעג דרעפ ריפ טימ זָאוװָאּפ

 וצ טָאטשיזיירק ןופ טמוק ןײלַא ּפוקסיב רעד ,ןײגכָאנ ןלעװ םירעױוּפ טנגעג

 טשינ ןיוש ןעייג ןדיא יד .ריא טימ ךיז ןעיירפ עלַא --- ,עינָאמערעצ רעד

 רעייז ןיא טלמַאזרַאפ ןענייז ייז .טייצ ךָאװ ַא טניז רעזייה ערעייז ןופ סױרַא

 יד ריא ןבָאה -- ,טכיל עגידנענערב ייב ןטעב ןוא עגָאגַאניס רעשינָאלוויײט

 .ןטש ןופ טפַארק רעד טימ ןָאט-סטכעלש ריא ןליוו ייז .טגָאזעג סעקשַאנָאמ

 רָאנ זומ יז .ןצישַאב יז ןלעו רעטומ עגילייה יד ןוא סוזעי ןַאּפ רעד רעבָא

 סָאװ ,דליב ןגילייה םוצ ןייג-ןפָאלש ןרַאפ טנװָא ןיא טנייה ןטעב גיטכיט

 ריא רעביא לָאז ןטש רעד ןוא ןייטשייב ריא לָאז יז זַא ,טעב ריא רַאפ טגנעה

 .ןבָאה טשינ הטילש ןייק

 ךיז טָאה יז .לָאמ ןטצעל םוצ רעטומ ריא ןעזעג יז טָאה גָאטיײב טנייה

 יד םורַא ךיז טיירד רעטומ יד :טקוקעגסױרַא ןוא רעטצנעפ םוצ טעבנגעגוצ

 ןגיוא עריא ןוא ,ןבײרטקעװַא ןייא ןיא יז טלַאה ןעמ שטָאכ ,ןרעיומ-רעטסיולק

 רעטכָאט ריא טָאה יז ןכלעוו ןופ ,רעטסיולק ןופ רעטצנעפ םוצ ץלַא ןעגנעה

 'םוטש ףיוא טנגעזעג לָאמ עטצעל סָאד ריא טימ לזייר ךיז טָאה טנייה .ןעזעג

 הבנגב טָאה ןוא לגנַאהרָאפ םעד רעטניה טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה יז .ןושל

 "קרעמ *.טנוזעג ביילב ,עמַאמ, :ןּפיל יד טימ טלמרומעג ןוא טקוקעגּפָארַא

 ןגירעיורט םעד וצ ןעוועג ךעלנע ױזַא םינּפ סעמַאמ רעד זיא טנייה ,גידריוו

 יןרערט ןוא רעצ ןופ עסַאמירג עבלעז יד ;"רעטומ רעגילייה. רעד ןופ םינּפ

 סרעטומ ריא ףיוא טקרעמַאב טציא ךיוא יז טָאה ,דליב ןגילייה ןפיוא זיא סָאװ

 .םינּפ
 !ןפלעה ךיז יז ןָאק סָאװ .ןלַאפרַאפ ץלַא ןיוש ךָאד זיא טציא רעבָא

 טשינ ךיז טיירפ יז רָאנ -- ,טיירג ןיוש זיא ץלַא ,הנותח ריא ןיוש זיא ןגרָאמ

 סָאװ ,ןדייל ןוא תורצ יד .ןעיירפ וצ רעמ ךיז תוחוכ ןייק טשינ טָאה יז ,רעמ

 טכַאמעג גיטליגכיילג ןיוש יז ןבָאה ,געט רָאּפ עטצעל יד ןעגנַאגעגכרודַא זיא יז

 סע יבַא ,ריא טימ טעשעג סע ןעוו ןוא סָאװ ,סניאצלַא ריא זיא סע .ץלַא וצ
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 ןוא ךרודַא ,ןָאטעגּפָא ןייז ןיוש לָאז סע ,ןעשעג רעדניװשעג-סָאװ רָאנ לָאז
 !דימ ױזַא ,דימ ױזַא זיא יז .ןלַאפרַאפ

 עגידעכַאװ ַא יז טגיל ,דמש ריא רַאפ טכַאנ רעטצעל רעד ןיא ,טנייה
 יז טקערש לוטש ןפיוא דיילק-הּפוח ןסייוו ןופ ןטָאש רעד .טעב ריא ףיוא
 ריא זיא סָאד זַא ,טסייוו יז שטָאכ ,ךַאז עגידעבעל ַא יו סיוא-טעז סע .לסיב ַא
 ןיוש לָאז .טשינ רעבָא ןָאק יז ןפָאלש לי ןוא דימ זיא יז ,דיילק-הּפוח
 יז ןוא ןפָאלשנייא ליוו יז .ךיז טּפעלש טכַאנ יד ןוא -- טכַאנ יד ןייז-ייברַאפ
 ןענייז ןדיא יד .גָאט ןגידנגרָאמ ןגעוו טרעלק יז ,ןפָאלשוצנייא ארומ טָאה
 רעבָא ..טכיל ענעדנוצעגנָא ייב ןעייטש ןוא לוש רעייז ןיא ןסָאלשעגנַײא
 ריא טָאה ,תושר ןייז רעטנוא ןיוש טייטש יז ,ָאי ,ןייטשייב ריא טעװ סוזעי
 .ןָאט טשינ סטכעלש ןייק רעמ ריא ןענָאק ןדיא יד ןוא ,טגָאזעג חלג רעד

 ןעניז ןפיוא יבר רעד ריא טמוק סע ןוא ןענַאפעטס ןגעוו ןרעלק ליוװ יז
 .ןזָאלב-רפוש וצ הנשה-שאר ןעזעג לָאמַא םיא טָאה יז יו ,לטיק ןסייוו ןייז ןיא
 ,ךיז ןופ סיױרַא רע טיג לוק שילַארָאמ ַאזַא ,ןזָאלב-רפוש סָאד טציא טרעה יז
 סָאװ ..ייברעד ױזַא ךיז ןעלקָאש םיתילט יד ןיא ןדיא יד ןוא !רפוש רעד
 ןגעו ןרעלק לי יז ?ןזָאלב-רפוש סָאד טציא ןלַאפעגנייא סעּפע ריא זיא
 טעװ יז ; ןייז ןעמַאזוצ םיא טימ ןיוש יז טעוװ טייצ רעד ןיא ןגרָאמ .ןענַאפעטס
 ,ץלַא ןוא ,ןײלַא עדייב ייז .טסורב רעקרַאטש ןייז ףיוא ןענעלנָא ּפָאק ריא
 ! ךרודַא טכַאנ יד ןיוש יז טמוק יװ ...ייברַאפ ןייז טעװ ץלַא

 ןביירטרַאפ ןָאק רע זַא ,טגָאז ןעמ .ןייא יבר רעד ריא טלַאפ רעדיוו רעבָא
 לָאמֶא טָאה ןעמ ,טקנעדעג יז .ןביירטרַאפ ךיוא רע ןָאק םיקוביד ןוא ,םידש
 ,.יז יו ױזַא ,ןעוועג סע זיא לדיימ ַא .ןיבר םוצ טכַארבעג טָאטש ןיא קוביד ַא
 !ייוו-יוא ...ריא ןופ ןגירשעג טָאה לוק ַא ןוא ,ןדנובעג טריפעג יז טָאה ןעמ
 ,טגָאז שטשָאבָארּפ -חלג רעד .ןזײװַאב יבר רעד ןָאק רעדנואוו ! ךעלקערש ױזַא
 -ַאבַאק ןענייז סָאװ .ןכורּפש עשיטסילַאבַאק טימ ,ףושיכ ךרוד סע טוט רע
 יז ,טנרעלעג טשינ לָאמנייק יז טָאה ןעמ ,טשינ טסייוו יז ? ןכורּפש עשיטסיל
 יאדװַא טסייוו רע ,ןרָאװעג-הלכ ַא זיא יז ןכלעוו טימ ,ןתח רעד .לדיימ ַא זיא
 טימ ןָאק ןעמ ןוא -- סכעלקערש סעּפע ,לַאפ ןדעי ןיא ,זיא סע .זיא סָאד סָאװ
 סָאװ ,רעכלעזַא זיא קוביד ַא ?קוביד ַא זיא סָאװ .ןביירטרַאפ םיקוביד םעד
 ,ןעגנַאגַאב דניז עסיורג ערעדנַא ןַא רע זיא סע רעדָא ,טדמשעג ךיז טָאה
 טלעוו-רעד ףיוא קירוצ רע טמוק ,טלעוו רענעי ףיוא ור ןייק טשינ רע טניפעג
 ךַאד ךיז טייג יז .ךָאד יז זיא סָאד ,ייוו-יוא ..,ןשטנעמ ַא ןיא ךיז טצעזַאב ןוא
 ןצעזַאב ךיז טעװ סָאװ ,קוביד ַא ןרעוו ךיוא יז טעוװ טיוט ריא ךָאנ ןוא ,ןדמש
 ,לדיימ ענעי יו ױזַא ,ןדנובעג קירטש ןיא ןריפ יז טעװ ןעמ ןוא ,ןשטנעמ ַא ןיא
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 ןטסגנַא עטלַאק !ןדנובעג קירטש ןיא ןיבר םוצ טכַארבעג טָאה ןעמ סָאװ
 דליוו טקוק יז .ןעילג ןקַאב יד רעבָא ,סַאנ-שטיפ ןענייז רָאה עריא ,יז ןסיגַאב
 ןגרָאמ םעד ןיא טעװ יז סָאװ ,לוטש ןפיוא דיילק עסייוו סָאד -- ,ןגיוא יד טימ
 בוטש רעד רעביא דיילק סָאד טייג טציא .סיפ ןגָארקעג טָאה ,ןייג דמש םוצ

 .:! םורַא

 ןיוש טייטש יז ,ןבָאה הטילש ןייק טשינ ןיוש ייז ןענָאק ריא רעביא ,ןיינ

 יד סָאװ ,ךיז טנָאמרעד יז ,ריא רַאפ טעב חלג רעד .ץוש סעסוזעי רעטנוא
 טכַאנ יד ןעמוק יז טעוװ ןטש רעד ביוא זַא ,טגָאזעגנָא ריא ןבָאה סעקשַאנָאמ
 יז ,..טמוק ןטש רעד .ןטעב ןוא דליב ןגילייה ןרַאפ ןלַאפ יז לָאז ...ןדערנָא
 טגנעה סָאװ ,דליב םעד וצ עגידלקַאו ַא וצ-טייג ,טעב ןופ סױרַא טכירק
 ליוו ,טנעה יד סױא:טיײרּפש ,רעדינַא ךיז טפרַאװ ,טכיל ןטיור םעד רעטנוא

 ,.?ַאירַאמ שַאװָארדז, :טעבעג סָאד ןגָאז
 זיא "רעטומ רעגילייה; רעד ןופ םינּפ סָאד .דליב םעד ףיוא טקוק יז

 סָאװ ,ןוז ןגידנגיל ריא ףיוא טקוק רעטומ יד .ןגיוצרַאפ ןסַאמירג ןיא ,טלַא

 ךיז ןסיג ןגיוא עטיור עריא ןופ ,טנייוו .יז .ןעמונעגּפָארַא ץיירק ןופ טָאה'מ
 סנטצעל טָאה רעטומ ריא ךיוא .ןרערט עגיטולב עטיור ,םינּפ ןרעביא ןרערט

 רעד ןָא ךיז טנָאמרעד יז ,ָאי .ןגיוא יד םורַא ןדנַאר עטיור עכלעזַא ןגָארקעג
 יד טָאה ױזַא טָא -- סנטייוורעדנופ טנייה ןעזעג טָאה יז סָאװ ,םינּפ-סעמַאמ

 טָאה סע ןוא .ןגיוא שטיור יד ןופ ןרערט ןסָאגעג ןוא ריא ףיוא טקוקעג עמַאמ
 ..ןרערט עגיטולב טימ טנייוו רעטומ ריא ךיוא זַא ,טכַאדעגסיױוא ריא ךיז

 ? ךיא וט סָאװ ,ןיורק-עלעמַאמ ,יוא --

 ,ןסוזעי וצ ןטעב ףרַאדַאב יז .יז טשרָאד סע ,ףליה ךָאנ ןפור ןעמעוו ליוו יז

 טונימ ַא .ןבעגעג ריא טָאה חלג רעד סָאװ ,לדליב ןטימ רעביא ךיז טמלצ יז

 קירוצ ליוו יז .ייברַאפ ןייז ץלַא ןיוש טעװ ןגרָאמ .גיאור טרעוו יז ,סע טפלעה
 ,ןפָאלשוצנייא ארומ טָאה יז ,ןייז וצ ארומ יז טָאה טעב ןיא ,ןיינ .ןייג טעב ןיא
 וצ-טייג יז .ןרעוו וצ טקיטשרעד -- סייה זיא סע .ןעמולח טשינ לָאז יז זַא

 רָאנ ןטרָאג ןיא טכידעג ךָאנ טגיל טכַאנ יד ,ףיוא סע טנפע ,רעטצנעפ םוצ
 ַא ןיוש טייג ,ריט-רעיומ-רעטסיולק רעד ךָאנ ןענייז סָאװ ,רעדלעפ יד ןופ

 עריא עמַאמ יד ?טרָאד סע טייטש רעוװ ,עז ,ַאש .,ףיוא ןקלָאװ רעגיכלימ
 ! ןיילַא ענייא ,טכַאניײב עמַאמ יד ! טליהעגנייא ךוט ןיא

 טקעדרַאפ ,טעב ןפיוא טלַאפ ,קערש טימ רעטצנעפ ןופ ּפָא-טגנירּפש יז
 -ןגיוא ריא ןופ ןעיולב ןרעטצניפ םעד ןיא .,טנעה יד טימ םינּפ סָאד ךיז
 טייטש טייז ןייא ןופ .דלעפ שלמיה ַא ,דלעפ סיורג ,סיורג ַא יז טעז טלעוו

 םירעוּפ ,קלָאפ ליפ ױזַא ןוא חלג רעד ,ַאירַאמ עגילייה יד ,סוזעי גרַאב ַא ףיוא
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 גרַאב טייז רעסייווצ ַא ףיוא ,טרָאד טייטש ןַאפעטס ךיוא ,ןטסירק םתס ןוא

 ,ןדיא ליפ ױזַא ןוא ,רעטָאפ רעד ,רעטומ ריא ,יבר רעד ,ןדיא עּפורג ַא טייטש

 ,לָאמסנעד יו ,טליהעגנייא םיתילט ןיא ,ןעלטיק ןיא ןדיא טימ לוש עצנַאג ַא

 -רפוש ןרעה ןעגנַאגעג לוש רעד ןיא ישעמַאמ רעד טימ הנשה-שאר זיא יז ןעוו
 ןטימניא טייטש יז ןוא ...רפוש ןיא דיא רעסייוו ַא טזָאלב טציא ךיוא .,ןזָאלב
 ,עסיװרָאב ַא טייטש יז יוװ ,ןײלַא ךיז טעז יז .ןיילַא ענייא ןּפורג עדייב יד ןופ
 ךיז טרעדנואוו יז ןוא .ןָאטעגנָא לדיילק:הּפוח ןסייוו ןייא ןיא ,עטעקַאנ ַא
 ךיז טעז יז ,ױזַא ךָאד רעבָא זיא סע !ןעז ןײלַא ךיז ןָאק יז סָאװ ,רעבירעד

 ענייא טייטש יז ןוא ,טלַא רָאי טכַא ןייק טשינ ךָאנ ,ןיילק ױזַא זיא יז ,ןילַא
 ןוא ,חלג רעייז טימ ןטסירק יד טייז ןייא ןופ .ןּפורג ייווצ יד ןטימניא ןיילַא
 !ןיבר ןטימ ןדיא יד טייז רעטייווצ רעד ןופ

 סָאד -- ,םינּפ ןופ טנעה יד קעװַא-טמענ ,ןעז וצ ךיז ןיילַא ךיז טקערש יז
 ןָאט וצ סָאװ טשינ טסייוו יז ,ןילַא בוטש רעד ןיא יז זיא טציא .טנידעצ דליב

 םוצ .ןעז טשינ ןײלַא ךיז לָאז יז ,ןייז וצ ארומ יז טָאה טעב ןיא .ךיז טימ

 טיירד יז .עמַאמ יד טייטש ןסיורדניא --- ,ןייגוצ טשינ ךיוא יז ליוו רעטצנעפ

 רָאפ ךיז טמוק יז .ןָא סעּפע ןָא ךיז טּפַאלק יז ,ןיילַא בוטש רעד רעביא ךיז
 ! קוביד ַא ןיוש זיא יז יו ױזַא

 רעדנַא ןַא וצ ןיוש רעהעג ךיא --- .ןייוועג טימ סיוא יז טיירש -- ! ןיינ --
 ! רעטומ עגילייה יד ,ןצישַאב ךימ טעװ סוטסירק ,ןביולג

 םוצ יז טעװ ןעמ ןכלעוו טימ ,דיילק סָאד ,דיילק סָאד ןָאטנָא ליוװ יז

 ןסייוו ןיא עסיווװרָאב ַא ךיז טיירד ןוא דמעה ןרעביא סע טפרַאװ יז .ןריפ דמש
 וצ ןגרָאמ ןלעװ עמַאמ-עטַאט זַא ,ןייא ךיז טדער ןוא םורַא בוטש ןיא דיילק

 ןסעגרַאפ ליוו יז ?ייברעד ןייז טשינ ייז ןלָאז סָאװרַאפ .ןעמוק הּפוח ריא
 ,חלג רעד ,יבר רעד :ןעמַאזוצ ןענייז עלַא זַא ,סיוא ךיז טלָאמ יז .םעלַא ןיא
 ,ןייז הּפוח ריא ייב ןלעװ עלַא ,עלַא --- ,עמַאמ-עטַאט .,ןַאפעטס

 ןייק טשינ טָאה יז .קסַאילב רעגיכלימ ַא רעטצנעפ ןיא ןיוש זיא טציא

 רעד ,טיירב רעטצנעפ סָאד טנפע יז .ןסיורדניא טייטש סָאװ ,םעד רַאפ ארומ
 ןיא ךיוא ןיוש ךיז טָאה ,ףיוא רעדלעפ יד ןופ טייג סָאװ ,לּפענ רעגיכלימ

 זופ סױרַא-ןבעווש ןעלגנעה-עיצַאקַא ןוא ןענַאטשַאק יד .טײרּפשרַאפ ןטרָאג
 ַא טימ זיא דרע יד ,ןטפול רעד ןיא טבעווש ץלַא .ןטנוא טגיל סָאװ ,לּפענ
 זַא ,ךיז טכַאד סע .גירעדינ ױזַא זיא למיה רעד ןוא ןסָאגַאב ךייט ןגיכלימ
 ףרַאדַאב ,ױזַא ביוא .ןעמוקעגּפָארַא דרע רעד וצ טנעָאנ רָאג זיא למיה רעד
 עגילייה יד ,ןסוזעי ,םיכאלמ יד :למיה ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,ןעז ךָאד יז

 ןבעווש עלַא .ייז ןענייז עּפורג ןייא ןיא ,עקַאט סע טעז יז !ַאש ןוא ...רעטומ
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 .חלג ןטימ יבר רעד ,ןעמַאזוצ ןטסירק ןוא ןדיא ,םורַא לּפענ ןגיכלימ םעד ןיא
 ,ריא וצ טכַאל ןוא רעטומ-ןוא-רעטָאפ ריא טימ ןַאפעטס טייטש טרָאד ,עז

 טוג ױזַא ןענייז עלַא ,ריא וצ ןעלכיימש ,ןכַאל עלַא ,חלג רעד ,יבר רעד ךיוא
 ןענייז עלַא סָאװ ,ןרָאװעג סע זיא ױזַא-יוװ .ריא טימ ךיז ןעיירפ עלַא ,ריא וצ
 ? ןעמַאזוצ

 -טכערב ןוא ביוט ַא יו יז טעקרָאװ --- ,טוג יװ ,ןיורק-עלעמַאמ ,יוא --
 וצ ןעילפ ךיוא לי ןוא טנַאה יד סיוא-טקערטש ,ןייוועג ןגידיירפ ןיא סיוא

 ..ןייז וצ ןעמַאזוצ עלַא ייז טימ ,ייז

 יּפָארַא ןַא ַױװ ןענופעג סעקשַאנָאמ יד יז ןבָאה ירפרעדניא סנגרָאמוצ

 םענרענייטש םעד ףיוא ,ןבעל ןָא ,ןגיל דיילק ןסייוו ריא ןיא ביוט ענעסָאשעג

 ןצנַאגניא ןענייז ּפעצ עצרַאװש עריא .ּפערט-רעטסיולק יד רַאפ רעטסַאלפ
 -סיוא ּפָאק םענעטלָאּפשעג ריא ןופ זיא סָאװ ,טולב ןיא טּפעלקרַאפ ןעוועג
 ..ןענורעג



 8 לטיּפַאק

 לארשי-תרובק וצ

 ןעמ .ןײרַא-לטעטש ןיא ןרופ עשרעיופ ןעגנַאגעג ןענייז טכַאנ עצנַאג ַא

 סָאד ,שיורעג רעייז ךעלזייה עשידיא יד ןופ טנעוו עניד יד ךרוד טרעהעג טָאה

 רעדער ןוא דרעפ עטעװָאקעג יד ןופ ;ּפַאלק סָאד ,ןעלטייק יד ןופ ןרעּפמילק
 יד וצ ענייא ןבָאה בייוו-ןוא-ןַאמ .ךעלסעג עטריקורב-טכעלש יד רעביא
 סגילעז ףיוא ןעמ טרָאפ סָאדה :טצנערקעגרעבירַא ןטעב יד ןופ ערעדנַא

 *...היול
 רעד ןוא דמש םעד וצ -- ,ןעמוקעגנָא ייז ןעוייז היול סגילעז ףיוא ,ָאי

 ףרָאד עצנַאג סָאד ןעמוקעג זיא סע .לזייר רעטכָאט רעגיצנייא ןייז ןופ הנותח
 ,טריצַאב סנירג טימ ,רענעגעוו ןוא דרעפ עטצוּפעגסיױא יד ןיא ץעלעשזטס
 טימ ןרופ עצנַאג ,לעימכ ףרָאד ןופ ןעגנָארד עכיוה יד ןעמוקעג ןענייז סע

 ,עטרעײלשַאב רעדנעב טימ ,סעקרעשטַאּפ ןוא ןלערק ןיא טצוּפעגסיױא סעסקיש
 ןרעהעג סָאװ ,רעטיג סיקסװָארבמָאד ןופ םירובג יד ןעמוקעג ןענייז סע

 רעד ןופ שזַא ןוא .רעדיילק ענעלָאװ עטברַאפעג טימ ,זיירק רעדנַא ןַא וצ ןיוש
 רָאנ טעז ןעמ עכלעוו ,ןטנגעג ערעדנַא ןופ ,ןשטנעמ ןעמוקעג ןענייז דמערפ
 -רַאפ ךיז טָאה דמש סלזייר ןגעוו העידי יד םירָאװ ,קרעמרָאי עסיורג ףיוא
 טלָאװעג ןבָאה עלַא ןוא ,הנידמ רעבלַאה ַא רעביא טיירב-ןוא-טייוו טיײרּפש
 יעמ םירָאװ .טייקגיריגיינ סיוא לייט ,ןענידרַאפ וצ ךיז הוצמ ַא ,ייברעד ןייז
 יד ןלעוו ,םיחלג סקעז ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,ןיילַא ּפוקסיב רעד זַא ,טגָאזעג טָאה

 "רעטנוא יד ןלעוו סעטצירּפ עטסערג יד ןוא .ןריפכרוד עינָאמערעצ עכייר
 רעד רעטנוא רעטכָאט עגיצנייא סרעלדנעה-דרעפ ןכייר םעד ,ןייז סנירעריפ
 ייןעגנערבוצרעטנורַא הנומא רעשילױטַאק

 וצ טנייה זיא רענייק .טלמַאזרַאפ טָאטש עצנַאג יד זיא שרדמה:תיב ןיא
 ןָא ןעניגַאב ןופ ןטק-רוּפיכ-םוי ּפָא-טכיר ןעמ .ןעגנַאגעג טשינ טעברַא רעד

 ןפורעגסיוא לאיחי 'ר יבר רעד טָאה רוביצ-תינעת ַא םירָאװ ...תוחילס טימ
 ,תוליפת ןוא תוחילס טימ --- ,גָאט ןגיטנייה םעד ףיוא ןיילק-ןוא-סיורג רַאפ

 'ר יבר רעד .ןלַאפעגּפָארַא דרע רעד ףיוא טלָאװ הרות-רפס ַא ,הלילח ,יוו
 ןָא-ןביוא טרָאד .שרדמה-תיב ןיא ןדיא הדע רעד טימ ךיז טניפעג ןילַא לאיחי
 רעביא ןפרָאװרַאפ ,טליהעגנייא תילט ןטיירב ןייז ןיא ,טנַאװ-חרזמ רעד ייב
 -רַאפ -- ,טשינ ךיז טגעװַאב ןוא רעטרעוװילגרַאפ ַא רע טייטש ,ּפָאק םעד
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 תילט םעד רעטנוא ןענופעג ךיז טלָאװ סע ,הלילח ,יװ ,תמ ַא יו ,טרענייטש

 ,ָאד זיא זיולב טלַאטשעג ךעלרעסיוא ןייז .שטנעמ רעגידעבעל ןייק טשינ

 סָאד טקעוװרעד ,תויכז יד טכוז רע ואוו ,קעװַא ןעלמיה יד ןיא רע זיא ןיילַא

 רעדייא ,טונימ רעטצעל רעד ןיא העושי יד ןעגנערב וצ ךיז טימ ןוא תונמחר
 ,סטנַאקַאבמוא ,סכעלנייועגרעסיוא סעּפע ףיוא יו ןוא .טלַאפ ןיד-רזג רעד
 ןפיוא ןגיוא עטרעדנואוורַאפ טימ ךעלגניא-רדח ןקוק סכעלדנעטשרַאפמוא

 םיליהת טגָאז ןדיא םלוע רעצנַאג רעד .דובכה-תארי טימ סנטייוורעדנופ ןיבר
 עצנַאג יד טָאה גָאט ןגיטנייה ןרָאפ דחּפ רעד ןוא המיא יד םירָאװ .רוביצב

 רעד טָאה ןעמ סָאװ ,גָאטיײװ םעד ןוא דנַאש יד ןליפ עלַא .טּפַאכעגמורַא הדע
 .טלדנַאהעג דניק ןגייא רעייז ןגעוו ךיז טלָאװ סע יוװ ,ןָאטעגּפָא הליהק

 ַא טעװ עצוװענָאי !ןריסַאּפ סעכלעזַא סעּפע לָאז הליהק רעצווענָאי רעד
 זַא ,ןגָאזוצסיױא טלעוװו רעד רַאפ ןעמעש ךיז טעװ ןעמ ,ןעמוקַאב םש ןטכעלש

 סע .ןעמוקעגרָאפ דמש ַא ,הלילח ,זיא סע ואוו ,םוקמ םעד ןופ טמַאטש ןעמ |

 דמערפ רעד ןיא דניק ַא סנייז טימ ךודיש ַא רעצװענָאי ַא רַאפ ןייז רעווש טעיז
 ןופ טעװ סָאװ :ןגיוא יד טימ ךיז ןעמ טגערפ גָאטיו טימ .ןסילשוצּפָא
 ,שדוק-ןורָא םוצ ןײרַא-לקניוו ןטייוו םעד ןיא ןקוק עלַא ןוא *? ןרעו עצװענָאי
 ןענַאװנופ ,טזָאלעגּפָארַא ּפָאק ןרעביא תילט ןייז טימ יבר רעד טייטש סע ואוו
 ןיא ןעגנילעג םיא סע טעװ ? ןזייװַאב סע רע טעװ .ןעמוק העושי יד לָאז סע
 ןיד-רזג םעד טונימ רעטצעל רעד ןיא ,טציא ךיז טניפעג רע ואוו ,ןעלמיה יד

 ,ןעוועג-שאימ טשינ ןופרעד ךָאנ ךיז טָאה רענייק ?ןעײרשוצּפָא עצווענָאי ןופ

 ןעגנילעג טעוו ןיבר םעד זַא ,ןבעגעגפיוא טשינ גנונעפָאה יד ךָאנ טָאה רענייק

 ןופ ןעגנילק וצ ףיוא טשינ ןרעה ןקָאלג ענייז סָאװ ,ןייז-חצנמ גרטקמ-ןטש םעד
 -סעכריק יד ןיא בוט-םוי ןסיורג םוצ םייוג יד ןפור ןוא סמערוט-טָאטש עלַא
 ...ןירַא

 -רעסַאװ םייב דרע רעד ףיוא טגיל ,ריט רעד ייב ןטניה ,ףיט טרָאד ןוא
 וצ ,רחוס-דרעפ רעד גילעז ,תדמושמ רעד ןופ רעטָאפ רעד ןגיוצעגסיוא סַאפ

 םענעטָאשעגניײא םענערָאװעג-בורח ַא וצ ,ןכילגעג רע זיא זיוה ןלַאפעגנייא ןַא
 םעד טמענרַאפ ,עגָאלדָאּפ רעד רעביא ףוג רעסיורג ןייז טגיל ױזַא .רעיומ
 -תיב ןופ ריט רעד ייב ךיז רע טָאה ןפרָאװעג ,ריט רעד ןופ גנַאגנײרַא ןצנַאג
 ,ןטערטפיורַא בייל ןייז ףיוא לָאז ,ןיירַא טמוק סָאװ ,רעמורפ רעדעי זַא ,שרדמה
 ..ןעײּפש םיא ןעמ לָאז םינּפ ןיא ,ןעװעטַאק סעקיסַאּפ טימ בייל ןייז לָאז ןעמ

 םיא יז טָאה יבר ןייק שטָאכ ,גיליוויירפ הבושת יד ךיז ףיוא רע טָאה ןעמונעג
 ןופ המשנ סדניק ןייז הבושת רעד ךרוד לָאז רע ידכ -- ,ןבעגעגסױרַא טשינ
 ןייז רעביא טשינ זַא ,טסייו רע םירָאװ .ןעיײרפַאב דניז רעד ןופ ןטייק יד
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 ..ענעגייא ענייז רעביא רָאנ ,ןעמוקעג םיא ףיוא קילגמוא סָאד זיא דניז סדניק
 ןוא ,קנערק עטנשריעג עטלַא ןַא יו םיא ףיוא ןטסָאל סָאװ ,ענייז דניז יד טָא

 טציא ןענייז ,ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןוא ןבעגרַאפ טשינ לָאמנייק םיא ןענייז סָאוװ
 סדניק ןייז ףיוא ןוא ןענַאטשעגפיוא ןשידקע ןוא ןעגנַאלש ןופ ןטלַאטשעג ןיא
 קעװַא יז ןסייר ,ןירַא עלקה-ףכ ןיא ּפָארַא יז ןּפעלש ןוא ןפרָאװעג ךיז המשנ

 -ןופ ,דמש ןופ ןטנורגּפָא עפיט יד ןיא ןיירַא יז ןעגנערב ןוא ןביולג ריא ןופ
 ..ןבָאה טשינ גנוטער ןייק רעמ ןיוש טצוװ יז ןענַאװ

 םעד ךיז טָאה רחוס-דרעפ רעד שטָאכ ,ןָא טשינ םיא טריר רענייק רָאנ
 ןסירעצ דמעה סָאד ,טלַארּפעגפיױא טסעוװ רענעסירעג-העירק רעד טימ ןַאטפַאק

 :לוק ךעלשטנעממוא ןַא טימ טמורב ןוא ,טלעטשעגסיױרַא טסורב עגירָאה יד ןוא
 !רעטנורַא סעציילּפ עניימ ןופ דניז יד טמענ ,טעגרה ,טגָאלש ,ןדיא ---

 נָא טשינ טרעוו הבושת ןייז .םיא ןופ טירט ערעייז סיוא-ןדיימ עלַא
 ןיא ןײלַא רע טגיל ,רענעסױטשעגסױרַא ןַא יו ,רעגיצערק ַא יו .ןעמונעג
 ןוא ןײרַא:עגָאלדָאּפ רעגיצומש רעד ןיא ףיט םינּפ ןייז טערונ ,לקניוו ןייז

 : טנוה רעקנַארק ַא יו טעיָאװ
 ! סיוא דניז יד ןופ ךימ טזייל ,ךימ טעװעטַאק ,תונמחר טָאה ,ןדיא ---

 ןביױא רעטומ יד ױזַא ,ןענױשרַאּפסנַאמ יד ןשיווצ רעטָאפ רעד יוװ ןוא
 טגיל יז ,ןיינ --- ,יז טייטש ןיילַא .רעבייוו יד ןשיוװצ לוש-רעבייוו רעד ןיא
 טנעלעגנָא ,ּפָאק םענעדנובעגוצ ַא טימ לוש-רעבייוו רעד ןיא קנַאב רעד ףיוא
 ןגיוא יד ןלָאװשעג ,טיור ,םינּפ סָאד לעג-ןוא-יורג .לסקַא סנירָאטרבח ַא ףיוא

 יד ןוא ,ליומ םענערָאװעג-טמורקרַאפ ןופ טניר רעװַאג רעד ןוא ,ןענייוו ןופ

 ןיא ןטסיופ יד טימ ךיז טגָאלש יז ,ןּפיל עיולב יד ןופ טצרַאטשעגסױרַא גנוצ
 םענעגיוצעגכרוד-ןרעדָא-טימ ריא ןיא ,ןטסירב עגיברָאט ענערָאװעג-זיול עריא
 : עמיטש רעשהיח ַא טימ טמורב ןוא טערביץרַאה

 ! ןגיוזעג תדמושמ ַא ןבָאה סָאװ ,ןטסירב יד טיוט ַא --

 ןענערב סָאװ ,טכיל-טייצרָאי עסיורג יד ןרערט ענעסקַאװ טימ ןענייוו סע

 רעד ןיא המשנ סלזייר רַאפ ןּפעש ענעשעמ -עטליפעגנַא-דמַאז יד ןיא
 -טנעוו עלַא ןיא ,דומע ןרַאפ טכיל יד ןרערט ענעסקַאװ טימ ןענייוו סע ...לוש

 טימ זַאטסקע ןטסכעה ןיא הדע יד טפור סע .סרעטכייל-גנעה ןוא ןכעלב

 טדנעוװעג ןגיוא עלַא ןענייז ךָאנ ןוא ,טָאג ןופ ףליה יד םיקוסּפ עגידמיליהת
 ןכיה םעד רעביא הרטע רעטיירב רענרעבליז רעד טימ תילט ןסייוו םוצ
 .טנַאװ רעד וצ םינּפ ןטימ ךעלגעווַאבמוא טייטש סָאװ ,ּפָאק ןגיציּפש

 סָאד טָאה סע רע ,טשינ טסייו רענייק .סעּפע טעשעג גנולצולּפ ןוא

 -כרודַא טָאה רעטיצ ַא ,ןטָארטעגנײרַא זיא הקספה יד ױזַא-יװ ,טגָאזעגנָא
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 -עגניירַא זיא הקספה עשטשוטמ ַא ,הדע רעד ןופ רעּפרעק םעד ךרוד טקוצעג
 ןופ ןעיירדוצסיוא ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה ּפעק יד ...ןגָאז םיליהת ןיא ןטָארט

 ןעמעוו ןטלָאװ ייז יו ,ריט רעד ףיוא טקוקעג ןוא ריפַא םיתילט יד רעטנוא

 רעמעלעב ןפיוא שמש רעד זַא ,טלוב ױזַא ןעוועג זיא הקספה יד .טרַאװרעד
 "אי ַאש ,ַאש; :ןפור וצ ןוא שיט ןיא ןּפַאלק וצ גיטיונ רַאפ ןענופעג טָאה

 ןסייוו ןפיוא ןקוק עלַא .ןעשעג זיא סע סָאװ ,טשינ ךָאנ טסייוו רענייק

 ,טשינ םעטָא ןייק ןעמ טרעהרעד טרָאד ןופ .לאיחי 'ר ןיבר םעד ףיוא ,קעלפ
 .ןעמ טסייוו ךָאד ןוא .ןענַאטשעג טרָאד טלָאװ עימומ ַא יװ ,גנוגעוװַאב ןייק

 סָאװ ,ןעגנַאגעגסױרַא סָאװ-סעּפע זיא קעלפ ןסייוו םעד ןופ ,ןטרָאד ןופ זַא
 ןוא .םלוע ןיא טייקשיזעוורענ יד ןוא טייקגיאורמוא יד טכַארבעגניײרַא טָאה

 יבר רעד ואוו ,לקניוו םעד ןיא טרָאד זַא ,םעטָא ןטּפַאכרַאפ טימ ןטרַאװ עלַא
 יד .טרָאד טעשעג טשינרָאג רעבָא .ןעשעג סָאװ-סעּפע גנולצולּפ לָאז ,טייטש

 ןרעו טכיל ענעסקַאו עגידנענערב יד וליפַא ,ךיז טקרַאטש טייקשיזעוורענ
 ענעסקַאװ יד ןוא ,ןרעטיצ ןעמַאלפ ערעייז ,טייקגיאורמוא רעד ןופ טקעטשעגנָא

 יד ןסיגַאב ןוא שינעלייא ןוא טײקרַאטש רעמ טימ ייז ןופ ךיז ןסיג ןרערט

 : רעיוא וצ רעיוא ןופ רעביא-טייג ךיז ןע'דוס גידנעמורב ַא .רעטכייל ענעשעמ
 ?ןעשעג זיא סָאװ ? ןעשעג זיא סָאװ ---

 וצ גנולצולּפ טרעהעגפיוא ןבָאה ןקָאלג יד -- ?טשינ טסרעה וד --
 ! ןעגנילק

 ןגָארטעג ךיז טָאה טייקליטש ַא יו ,טקרעטַאב טציא טשרע טָאה ןעמ ,ָאי
 ןעגנורדעגניירַא זיא טייקליטש עגידנּפַאכרַאפ-םעטָא ,עגידארומ ַא -- ןסיורדנופ
 ןבָאה ז ןקָאלג יד :ריט רעד ךרוד ןוא רעטצנעפ יד ךרוד המיא ןוא קערש טימ
 ,ןטימניא ןעגנילק וצ טרעהעגפיוא

 ןופ ריט רעד ןיא .טצַאלּפעגסױרַא רענוד ַא יו סע טָאה גנולצולּפ ןוא
 םעד טימ ןעמוקעגנָא זיא רע .ןייטש ןבילבעג בנג לרזוע זיא שרדמהיתיב

 טשרע יװ ,רעכיילב ַא ,טצעזעג םיא ךיז טָאה ליומ ןופ םיוש ,םעטָא ןטצעל
 ןקָאל עצרַאװש יד ,סױרַא ץרַאה ןטלַארּפעגפיױא ןטימ .ןעמונעגסױרַא רבק ןופ
 -ןטסגנַא םעד רעביא סױרַא טוה ןשיבנג ןרעטנוא ןופ טּפעלקעג ךיז ןבָאה
 רַאפ .ןעוועג גידלקניפ ןוא ץרַאװש ןענייז ןגיוא ענייז ,ןרעטש םענעסָאגַאב
 סָאד טנַאקעג טשינ טונימ עטוג ַא רע טָאה ףיולעגנָא םעד בילוצ ןוא קערש
 יד ףיוא שרדמה-תיב ןיא טקוקעגמורַא ךיז דליװ רָאנ ,ןענעפעפיוא ליומ
 סָאװ ,רחוס-דרעפ םוצ וצ-לַאפ ַא ןבעגעג רע טָאה גנולצולּפ .ןדיא עגיטסגנַא
 -נָא טעּפמיא םענעסעזַאב ַא טימ םיא טָאה רע .דרע רעד ףיוא ןגעלעג זיא
 :דרע רעד ןופ ןסייר וצ ןוא ןעלסיירט וצ ןביוהעג
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 ןיוש טעװ סע !דמש ןייק ןייז טשינ ןיוש טעװ סע ,ףיוא-ייטש ,גילעז ---

 ! הנותח ןייק ןייז טשינ

 טנָאקעג טשינ ,םיא ףיוא טקוקעג ןגיוא עדליוו עמוטש טימ טָאה גילעז
 .ןעגנערבסורַא ליומ ןופ טרָאװ ןייק

 ! גילעז ,טיוט זיא דיומ יד ---
 ןוא טמוטשראפ דלַאב זיא סָאװ ,טרעהעג שטיווק ַא ךיז טָאה לעק ַא ןופ

 רעד ןופ טרעהרעד ךיז טָאװ יײרשעגיקינַאּפ ַא ןוא ,ןרָאװעג ןסירעגרעביא
 ןיא ןרעטש טזָאלעג טשינ ךיז טָאה םלוע רעד רָאנ *:! רעסַאװ, : לוש-רעבייוו

 -עג ,רעכעה ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא ןגָאז םיליהת סָאד .,ןגָאז-םיליהת ןייז

 .שרַאמ רעגידנריפמואירט ַא יװ ,רעגידנעיירש ,רעגידלַאוװ
 "עג ןטינשעג זיא לאיחי 'ר ןיבר םעד םורַא .ןעשעג זיא סעּפע ךָאנ ןוא

 ,לקניו םעד ןופ ּפָא -קור ַא ןבעגעג ךיז טָאה םלוע רעד .הציחמ ַא ןרָאװ
 ךיז ןעניפעג וצ טַאהעג-ארומ טלָאװ ןעמ יוװ ױזַא ,ןענַאטשעג זיא יבר רעד ואוו

 טָאה ןעמ .םיא םורַא טנערבעג ןעוועג טלָאװ רעייפ ַא יו ,םיא ןבעל טנעָאנ

 ידכ ,ןענַאטשעג זיא רע ואוו ,ןײרַא-לקניוו ןיא ןקוק וצ טַאהעג-ארומ וליּפַא
 עגידרעייפ זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע םירָאװ .ןרעוו-דנילב טשינ לָאז ןעמ
 .ןעז וצ ןעוועג טשינרָאג זיא סע שטָאכ --- ,ּפָאק ןייז םורַא ךיז ןגָארט סנקלָאװ
 רעּפרעק ןייז ןוא ,טקעדרַאפ ןעוועג תילט ןייז רעטנוא רעירפ יװ זיא ּפָאק ןייז
 ,ךעלגעווַאבמוא לייז רענרענייטש ַא יוו --

 ,ךעלסעג-רעטניה ךרוד שרדמה-תיב םעד ןופ טעבנגעגמיײהַא ךיז טָאה'מ

 ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,םייוג יד ,ןבוטש יד ןיא ךיז טקַאהרַאפ ןוא ,ןפיוה ךרוד

 ,גנושיױטנַא רעד בילוצ ןענייז ,בוט-םוי ןסיורג םעד ףיוא ןיירַא טָאטש ןיא
 רעד ןיא טשרעהעג טָאה טייקליטש ַא .ןרָאװעג-דליוו ,ןטילעג ןבָאה ייז סָאװ
 ךיז טָאה ןעמ .רענוד םעד רַאפ טייקליטש יד ןעוועג זיא סע רָאנ ,טָאטש

 ואווץעגרע ךיז לָאז רע זַא ,ןיבר םייב ןטעבעג ךיז ןבָאה ןדיא ...טכירעג
 סעכ רעצנַאג רעד םירָאװ .ןזָאלרַאפ טָאטש יד םייהעג ןיא רעדָא ןטלַאהַאבסיוא

 ןייז ןופ חוכ םעד טימ טָאה סָאװ ,ןיבר ןגעג ןבילקעג ךיז טָאה םייוג יד ןופ |
 טזיילעגסיוא טזָאלעגוצ טשינ המשנ עטלגָאװרַאפ יד *ףושיכ ןשיטסילַאבַאק,

 טָאה יבר רעד רעבָא ..ןסירעגקעװַא יז רע טָאה רַאטלַא סטָאג ןופ .ןרעוו וצ

 רָאנ .לביטש ןייז ןיא ןבילבעג ךיז ייב זיא רע .ןופרעד ןרעה טלָאװעג טשינ
 -ַאב םיא טָאה *תוחוכ עניירמוא, יד רעביא טכַאמ ןייז ןגעוו םש רעסיורג רעד
 ,ןבייהוצנָא םיא טימ ךיז טַאהעג-ארומ ןבָאה םייוג יד ,קילגמוא ןַא ןופ טציש

 טָאה גָאט םעד .ןדיא עטצישַאבמוא יד וצ סעכ רעייז טזָאלעגסיוא ןבָאה ייז
 םיא טָאה ןעמ .ןענופעג "ללח, ַא דיא ַא טָאטש רעד ןבעל דלַאװ ַא ןיא ןעמ
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 םיא טָאה ןעמ .ןענופעג "ללח, ַא דיא ַא טָאטש רעד ןבעל דלַאװ ַא ןיא ןעמ

 טָאה לסייוו רעד ןופ גערב םייב .,ןגיל קַאז ןטימ טזָאלעגרעביא ןוא טעגרהרעד
 .ןענופעג ןדיא ןטיוט ןרעדנַא ןַא ןעמ

 ,עגַארפ רעסיורג רעד ןגעג ןטײקשירַאנ ןעוועג ןענייז ץלַא סָאד רעבָא

 *? טשינ רעדָא טדמשעג ןעוועג ןיוש יז זיא ,, : ןענַאטשעג ןעמעלַא רַאפ זיא סָאװ
 ןגיל ַא טײרּפשרַאפ ןבָאה ,ןדיא יד טימ ןצייר וצ ךיז ידכ ,םייוג יד םירָאוװ
 .סיוא זיא המשנ יד ,ןפלָאהעג טשינרָאג ןיבר םעד סע טָאה ייס-יוו-ייס זַא

 תהמשנ רעמירָא רעד ףיוא ,ריא ףיוא ךיז טָאה טָאג ,ןביולג ןטוג ןיא ןעגנַאגעג
 ןשילױטַאק ןופ לגילפ יד רעטנוא ןעמונעגרעטנורַא יז ןוא ןעוועג-םחרמ

 ,לכש ןרָאלק םייב ןעוועג זיא יז .טכַאמרַאפ ןגיוא יד טָאה יז רעדייא ,ןביולג
 -עג חלג םעד ךָאנ קנילפ ןבָאה סעקשַאנָאמ יד ןוא ,ןברָאטשעג זיא יז רעדייא

 ןלעװ סע זַא ױזַא ,רעסַאװ ןגילייה ןטימ טלקנירּפשַאב יז טָאה רע ןוא ,טקיש
 טָאה יבר רעד סָאװ ,ןכורּפש יד ןוא ספושיכ יד ןפלעה טשינרָאג ייס-יוו-ייס
 -וצ ןטלַאה וצ המשנ עמירָא יד ידכ ,טדנעװעגנָא ןטש ןופ ףליה רעד טימ

 "יוו"ייס ןיוש זיא המשנ יד .טכַאמ ןייז ןופ ןלַאװק ערעטצניפ יד וצ ןדנובעג
 .טגָאזעג םייוג-טָאטש יד ןבָאה ױזַא --- ...ןרָאװעג עשילױטַאק ַא ייס

 -דרעפ רעכייר רעד ,רעטָאפ רעד רָאנ טשינ ,ןרָאװעג-גיאורמוא ןדיא ןענייז
 ,םעד ןיא טריסערעטניארַאפ גיטולב ןעוועג זיא טָאטש עצנַאג יד רָאנ ,רחוס

 זיא עקמַאילק יד ,הלילח ,רעדָא ,עקשידיא ַא ןברָאטשעג זיא לדיימ סָאד יצ

 רעד ןגעו טלדנַאהעג ךיז טָאה ָאד םירָאװ .ןלַאפעג ריט רעד רעביא ןיוש

 -ַאב ןופ המשנ עשידיא ַא ןעװעטַארּפָא ןגעוו ןעגנַאגעג זיא סע ןוא ,הנומא
 ןגעוו ןעגנַאגעג סע זיא רקיע רעד ןוא .דרע רעדמערפ ףיוא ןרעוו ןבָארג

 טָאה תיחשמ רעד ,הלילח ,רעדָא ,ןעלמיה יד ןיא טגיזעג רע טָאה יצ --- ...ןיבר
 ..? ןעוועג-רבוג טָאה ןוא טקרַאטשעג ךיז

 םייוג יד ןענייז ,ענעברָאטשעג יד ןבָארגַאב ןופ ,*בעשזנָאּפ , ןופ גָאט ןיא'
 טַאהעג-ארומ ןבָאה ןדיא .דמש םוצ יװ ןעמוקעגנָא טנגעג רעצנַאג רעד ןופ

 בלעוועג ןֹוא בוטש רעביא ןענייז ןריט ןוא ןדָאל .סַאג ןיא ןזייוװַאב וצ ךיז
 ...סנדיישרַאפ טדערעג טָאה ןעמ .ירדנ-לכ וצ רוּפיכ-םוי יװ ןעוועג-טקַאהרַאפ
 -נָא רעייז ןעוועג ןענייז םייוג יד םירָאװ ,סנדיישרַאפ ףיוא ךיז טכירעג ןוא
 ,טרעהעג טשינרָאג ןוא ןעזעג טשינרָאג טָאה ןעמ רָאנ .ןדיא יד ףיוא טציירעג
 זיא סע ןעוו ,טכַאניב טשרע .ןעגנולקעג טשינ ןבָאה ןקָאלג-ןכריק יד ךיוא

 ענעלָאמס טימ רעטסיולק ןופ טריפעגסיױרַא יז ןעמ טָאה ,ןרָאװעג רעטצניפ טוג
 ןיא ךָאנ סעכלעזַא טָאה ןעמ סָאװ ,טַאהעג יז טָאה *בעשזגָאּפ , ַא .ןצַאקרוטש
 ןענייז םיצירּפ טימ ןשטָאק גיצנַאװצ רשפא ,טגָאז ןעמ .ןעזעג טשינ עצוװענָאי
 עסייוו ןיא ןעוועג זיא ענמורט עצנַאג יד .ןרָאפעגכָאנ עיסעצָארּפ רעד ךָאנ



 4253 דיאיטיליהת רעד

 ,סעבשזורד עלַא טימ ,ןתח רעד ,ןַאפעטס .טצוּפַאב רעדנעב ןיא ןוא ןעמולב

 .יד ןוא ,ןגָארטעג ןעלסקַא יד ףיוא ענמורט יד ןבָאה ,רעדנעב עצרַאװש ןיא

 ךָאנ טרַאה ןענייז ,ןלַאואו עצרַאוװש ןיא ,סיקצַאנױכ סענַאּפ יד ,ןדיומ עטלַא

 ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז םירָאװ ,החּפשמ ענעגייא יוװ ,ןעגנַאגעגכָאנ ענמורט רעד
 . טָאה ןעגנַאזעג-ןכריק ןייק רָאנ !ןעוועג זיא קלָאפ ליפ ױזַא ןוא ,עכלעזַא רַאפ
 ןעמ טָאה םלצ ןייק ןוא ,ןעגנולקעג טשינ ןבָאה ןקָאלג יד ,ןעגנוזעג טשינ ןעמ
 ייןעזעג טשינ

 ,טלעטשעגנייא ןבעל סָאד ךיז ןבָאה רעלגומש רעד דיא רעד ןוא בנג לרזוע

 ןטימ ןוא טעבנגעגניירַא ךיז קלָאפ ןשיװצ ןוא ןָאטעגרעביא ךיז םירעיוּפ רַאפ
 טשינ ריא טָאה ןעמ זַא ,ןעזעג ייז ןבָאה טרָאד :ןעגנַאגעגטימ *בעשזגָאּפ,
 -ַאב ןוא ,ןעוועג טשינ זיא חלג רעד ...הנומא רעייז טיול טכער סָאד .ןָאטעג
 יד ןגיל סע ואוו ,דרע רעטגילייהעגמוא ףיוא םיוצ םייב יז ןעמ טָאה ןבָארג
 .ןברַאטש ייז רעדייא ,ןדמש וצ טשינ טזייווַאב ןעמ סָאװ ,רעדניק ענעריובעג-יינ

 ךיירפ רעסיורג טימ ייז ןענייז ,ןעשעג זיא ָאד סָאװ ,ןעזעגנייא ךָאד ייז ןבָאה
 ; ןדָאל ןיא טּפַאלקעגנָא רחוס-דרעפ םייב ןוא ןירַא לטעטש ןיא קירוצ קנילפ

 !דניק שידיא ַא ןבילבעג זיא רעטכָאט ןייד !ריד בוט-לזמ ,גילעז --

 טכַאנייב ןבָאה וצ טרעהעגפיוא טשינ ץלַא טָאה רחוס-דרעפ רעד גילעז

 ןוא ץכעכעטש טימ םולח וצ ןעמוקעג םיא זיא רעטכָאט יד .תומולח עטכעלש

 טָאה יז זַא ,םיא רַאפ טנייוועג טָאה ןוא ּפָאק םורַא טרעטנָאלּפעגמורַא רענרעד
 ,ךיז ןטעבעג ןוא ,דרע רעדמערפ ףיוא טגיל יז לייוו ,רבק ןיא טשינ ור ןייק
 ןעמוקעג יז זיא ןעמַאמ רעד וצ ךיוא .לארשיירבק וצ ןעגנערב יז לָאז ןעמ זַא
 רָאה עטעשָאלּפעצ טימ טכַאנייב טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה רעטומ יד .םולח וצ
 ןעוועג רעטכָאט יד זיא סָאװ-רָאנ טשרע זַא ,ןעיירש וצ ןביוהעגנָא טָאה ןוא

 "דליוו ,טָאטש ןופ ןשטנעמ ערעדנַא םולח וצ ןעמוקעג ךיוא זיא יז ,ריא ייב
 .טרעקעגנָא ריא טימ טשינרָאג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עדמערפ

 / יז טָאה ןעמ .ןגעוו המשנ ריא ןופ ןגָאז-םגליהת ןסייהעג טָאה יבר רעד
 ןטסָאמעגסיױא טרָא עטוג סָאד טָאה עמַאמ יד .הרותה-תאירק ייב טנָאמרעד

 רעבָא .טיינעגפיוא ךעלדמעה םימותי עמירָא טָאה ןעמ ןכלעוו טימ ,טנווייל טימ

 טָאה ןעמ .טַאהעג טשינ ור ןייק טָאה דיומ יד ,ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה סע

 ןבָאה םיױוג-טָאטש יד .ןבעג וצ ךיז הצע ערעדנַא ןייק טסואוועג טשינ רעבָא
 עגירעייז סָאד טשינ ןלעװ ייז זיב ,ןעורנייא טשינ ןלעוו ןדיא זַא ,טסואוועג ךָאד

 טיהעג ייז ןבָאה ,םלוע-תיב רעייז ףיוא ןייבעג ריא ןריפרעביא ןוא ןריפסיוא
 ןייק ןעוועג טשינ זיא יז שטָאכ ,רעטכָאט סרחוס-דרעפ םעד ןופ רבק םעד

 ןבָאה םייוג יד זַא ,טָאטש ןיא טסואוועג עלַא ןיוש ןבָאה טציא ןוא .עשילױטַאק
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 רעייז ןגעג זיא סָאד סָאװ ,שזַאטנעמצ רעייז ףיוא דניק שידיא ַא ןבָארגַאב
 -סיױרַא טלָאװעג טשינ ןפוא-םושב יז ןבָאה ןטסירק-טָאטש יד רעבָא .הנומא
 ךַאז ןייק טָאה ,טװאורּפעגסיױא טשינ טָאה ךחוס-דרעפ רעד גילעז סָאװ .ןבעג

 םעד רַאפ ךיז ןפרָאװעג ,ןרָאפעג טָאטש-זיירק רעד ןיא זיא רע ,ןפלָאהעג טשינ
 ןייק יו טייוו ױזַא ,ןעמוקעגנָא רע זיא טכירעג םוצ וליפַא ; שטָאק סּפוקסיב
 ,..טסיזמוא ןעוועג זיא ץלַא רעבָא ,טכַאמ רעד וצ ,ןעגנַאגרעד רע זיא עשרַאװ

 םתס ןוא עמַאמ יד ,עטַאט רעד .ןגיוושעג טשינ ךָאד ןבָאה ןדיא יד רעבָא

 טָאה יז ,ןגירשעג-טלַאװעג; :ןעורנייא טנָאקעג טשינ ןבָאה טָאטש ןופ ןדיא

 -פיוא טשינ ץלַא טָאה דיומ יד ןוא *!טלעװ רענעי ףיוא טשינ ור ןייק ךָאד
 . עדמערפ טַאלג ךיוא ןוא ןעמַאמ-עטַאט םולח ןיא טכַאנייב ןעמוק וצ טדעהעג
 .לארשי-תרובק וצ ןעגנערב יז לָאז ןעמ זַא ,טָאטש ןופ ןשטנעמ

 םיא טָאה ץרַאה ןייז .ןענידרַאפ הוצמ ַא טלָאװעג בנג לרזוע ךיז טָאה

 רבק ןיא לָאז רעטכָאט עגיצנייא ןייז ,רחוס-דרעפ גילעז רַאפ ןטינשעג ךיוא

 .ריט רעד ייב טלעטשעג ךיז ןוא ןיבר םוצ קעװַא רע זיא ,ןעניפעג טשינ ור ןייק
 טנידרַאפ ,הרובק וצ תמ ןשידיא ַא טגנערב ןעמ זַא ,יבר רעגילייה ---

 ? הוצמ ַא ךיז ןעמ
 ,,הוצמ עסיורג ַא זיא הוצמ-תמ .הוצמ עסיורג ַא ,ָאי --
 ? ןייז-לחומ רימ ןעמ טעוװ תוריבע יד ןוא --
 ןוא זגידניז טשינ רעמ טסעוו וד זַא ,ןכַאמּפָא ריד ייב טסעוװ וד ביוא ---

 .ןפלעה למיה ןופ ריד ןעמ טעװ ,געוו ןשידיא ןיא ןייג טסעוו וד
 רע טָאה -- !יבר רעגילייה ,ןָאט וצ בָאה ךיא סָאװ ,ןיוש ךיא סייוו ---

 ,ןייא-טמענ ןעמ ףוס ןצרַאװש ַא רַאפ סָאװ ,ןיוש ךָאד עז ךיא --- .ןפורעגסיוא
 ,הבושת ןייק טשינ טוט ןעמ זַא

 גנוי םעד ,רעלגומש םעד ,*לעשטַאישזּפ , ןוא רבח ןייז וצ קעװַא רע זיא

 :טגָאזעג ױזַא םענעי וצ טָאה ןוא ,גיוא ןייא טימ
 ?טלעוו ענעי ןענידרַאפ ריד טסליוװ וד ,רזממ ,רָאנ-רעה ---
 " :טשינ סָאד לי דיא רעכלעוו ,ָאי --
 ּ! רימ טימ םוק ָאט --
 ןעוועג ןענייז רעטצניפ ןוא ,ןרָאװעג-רעסערג ןעוועג ןיוש ןענייז טכענ יד

 לרזוע טָאה .ןטיה וצ רבק ריא ןרָאװעג-דימ ןענייז םייוג יד .געט-לולא יד
 ןופ םַאצ םעד ךרוד טכַאנייב ךיז טּפַאכעגרעבירַא רעלגומש םעד טימ בנג
 ןבָאה ייז לייוו ,ןבָארגַאב טגיל יז ואוו ,טסואוועג ןבָאה ייז .שזַאטנעמצ ןשיאיוג
 טעבנגעגסױרַא רבק ןופ יז ןבָאה ייז .רבק ריא ףיוא טכַאמעג ןכייצ ַא ךיז

 רעביא לגומש ןוא יירהבנג ןופ ןעוועג ךָאד ייז ןענייז טינעג .ענמורט רעד טימ
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 יד טימ ןוא ןטָאשרַאפ קירוצ טקישעג ױזַא רבק סָאד ייז ןבָאה ,ץינערג רעד

 רעמייב-ןעשעי יד ןופ ןענייז סָאװ ,רעטעלב ןוא ןעמולב עטלדנעוורַאפ עטלַא
 ,ףיורעד ןּפַאכ טשינרָאג ךיז ןלָאז םייוג יד זַא ,טקעדרַאפ גיצנוק ױזַא ,ןלַאפעג

 ןשידיא ןפיוא םַאצ ןרעביא יז טכַאנ עבלעז יד ןוא .ןָאטעגּפָא ָאד טָאה ןעמ סָאװ

 ריא ,ןעמונעגסיױרַא ענמורט רעד ןופ יז ןעמ טָאה טרָאד .טכַארבעג םלוע-תיב
 םלוע-תיב ןשידיא ןופ םַאצ םייב ןוא ,ןיד ןשידיא ןטיול ,ןָאטעג טכער
 ןוא ,תד ןשידיא ןופ ןײגקעװַא ליוו סָאװ ,רענייא ַאזַא טמוק סע יװ ,ןבָארגַאב

 ןעמ זַא ,ןעזנָא טשינרָאג לָאז ןעמ זַא ,טכַאמעג-ךיילג דרע רעד טימ רבק םעד

 טשינ רענייק ךָאד זיא טָאטש ןיא םירָאװ ,ןבָארגעג רבק םעיינ ַא טכַאניײב טָאה
 .ןברָאטשעג

 ץלַא םירָאװ ,ןופרעד טסואוועג טשינרָאג ןבָאה רעטומ יד ןוא רעטָאפ רעד
 ידכ ,טעברַא לקיטש שהבנג ַא יו ,ליטש רעד ןיא ,דוסב ןרָאװעג טכַאמעג זיא
 ןעוועג ןיוש זיא ץלַא ןעוו ,גָאטרַאפ רָאנ .ןסיוורעד טשינ ךיז ןלָאז ןטסירק יד

 םוצ בנג לרזוע טָאה ,ןָאטעג טכער ריא ןעמ טָאה דיומ רעד ןוא ,ןָאטעגּפָא
 :טגָאזעגנָא הרושב יד םיא טָאה ןוא טּפַאלקעגנָא ןדָאל ןיא רחוס-דרעפ

 ! ןעמוקעג לארשי-רבק וצ זיא דניק ןייד ,גילעז ---

 ןסירעג ךיז העירק ,טנייוועצ טכער לָאמסנעד טשרע ןרעטלע יד ךיז ןבָאה
 ןיא ןעמוקעג ייז זיא טָאטש עצנַאג יד ןוא ,ןסעזעג ןעלזייר ךָאנ העבש ןוא
 ,ןייז-לבָא-םחנמ םייהעג

 וצ םענייק רעמ זיא ןוא ןענופעג ור ריא לזייר טָאה ןָא-לָאמסנעד ןופ
 ,ןעמוקעג טשינ םולח

 "רעד ןעקנַאדּפָא ןייש טלָאװעג בנג לרזוע טָאה רחוס-דרעפ רעד גילעז ןעוו
 טלעג טלָאװעג םיא ןוא ,ןָאטעג דניק גיצנייא ןייז רַאפ טָאה רע סָאװ ,רַאפ
 ; סטלָאצַאב ןייק ןעמענ טלָאװעג טשינ רענעי טָאה ,ןלָאצַאב

 טלעוו ענעי רימ לָאז ךיא ידכ ,ןגעווטעניימ ןופ ןָאטעג ךיא בָאה סָאד ---
 ,טסליוו וד זַא ,ןפנָארב קנורט ַא .רַאפרעד טשינ ךיא םענ טלעג ןייק .ןענידרַאפ
 !ָאי --

 לטעטש ןופ םימותי יד רַאפ רעטכָאט ןייז ןופ קנעדנָא םוצ טָאה גילעז
 -לײטנָא ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןוא ךיש-רעטניוו רָאּפ וצ ןלייטסיווא טזָאלעג
 ןבעגעג ,קנעש ַא ןיא ןדַאלעגנייא ,רעטכָאט ןייז ןופ הרובק רעד ןיא ןעמונעג

 רעד ףיוא לסעג-עקטַאי ןופ ןעגנוי-דרעפ ןוא םיבצק עלַא ןוא ,ריב ןוא סנזנעג
 עציײלּפ רעד ןיא םיא ןוא טמירעג בנג ןעלרזוע ןבָאה עלַא .ןטעברַאפ *עדנופ;
 :ןגירשעג טָאה רוכיש לרזוע ןוא .טּפַאלקעג

 ...! ךיא ןיב דיא ַא רָאנ ,ךיא ןיב ,ןיב ךיא סָאװ --
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 ןעקנַאדעג עכעלקערש

 ,ןרָאי עגנוי ענעטינשרַאפ עריא ןופ ןבעל סנּפָארט טפירטעג ךָאנ ןבָאה סע
 ךָאנ טָאה רבק ןשירפ ןופ .ענסָאס רעטקַאהעגרעטנוא רעשירפ ַא ןופ טפַאז יו

 ךיא ףיוא ןעמ טָאה ןיוש ןוא .בייל גנוי ַא ןופ םעטָא רעד טמעטָאעגסױרַא
 יד יז טָאה רערט ַא ןוא ץכערק ַא טימ .,ןיד םעד טגיטכערַאב ,ןעוועג-קידצמ
 -בלָאה ַא טימ -- רעטָאפ רעד *,ריא רַאפ ױזַא רעכיילג , :טנָאמרעד רעטומ

 -קירוצ ליומ ןיא טָאה רעטומ יד סָאװ ,ןייצ יד ןשיווצ הללק רענעסיבעצ
 עצנַאג יד *.טּפשמ סטָאג רַאפ ןיוש ךָאד טייטש יז; :טרָאװ ַא טימ טּפוטשעג
 טָאה ןעמ .ןגעוו-הבוט ריא ןופ ןעשעג זיא סע זַא ,טגיטכערַאב סע טָאה טָאטש

 טָאה שרעדנַא לייוו ,רַאפרעד ןָאטעג סע טָאה יז זַא ,ןדער וצ ןביוהעגנָא וליפַא
 טלָאװעג יז ןבָאה ייז ...ןגירקסורַא טנעה ערעייז ןופ טנָאקעג טשינ ךיז יז

 רעוו ןוא .טוג ןוא ליואוו ריא ךָאד זיא ,ױזַא ביוא, .ןדמשּפָא דלַאוזעג טימ
 *! ןביילג ריא וצ ןיוש ךיז ןָאק

 טָאה רענייא רָאנ .ןגיטכערַאב ןיד םעד טנָאקעג טשינ טָאה רענייא רָאנ
 ַא יװ ץרַאה ןייז ןיא טגיטולבעג טָאה סָאװ ,הלוע רעד טימ טלגנַארעג ךיז

 ןפלָאהעגוצ עלַא יו רעמ טָאה רעכלעוו ,רעד ןעוועג זיא סָאד .2יוט ענעטכָאשעג
 טשינ רע זיא יצ : טגערפעג ךיז טָאה רע .לאיחי 'ר יבר רעד -- טיוט ריא וצ
 ןשלמיה םעד רַאפ ןפרַאדַאב טשינ רע טעװ יצ ןוא ? םעלַא םעד ןיא גידלוש

 -רעטנוא ןבעל גנוי ַא ןפלָאהעגוצ טָאה רע סָאװ ,ןבעגּפָא ןובשחו-ןיד טּפשמ
 ןָאק טייוו יו םירָאװ ? ןגעוו-הבוט ריא ןופ וליפַא ,טלעוו רעד ןופ ןעגנערבוצ

 ןוא ?ץינערג יד זיא ואוו ? ןָאט וצ סטוג םיא ידכ ,ןָאט-סטכעלש םענייא ןעמ
 -גיטכערעג סטָאג שינעעשעג ןשיגַארט םעד ןיא ןעזרעד ןבָאה םורַא עלַא ןעוו

 ןיימ, :טכַארטעג השעמ-תעשב יבר רעד ךיז טָאה ,ןיבר ןופ סנ ַא שממ ,טייק

 ןלַאפעגניירַא זיא רע *...הריש טגניז ריא ןוא ןבעל סָאד ךיז טמענ שינעפעשַאב
 םיקידצ רעכלעוו ףיוא ,טייקגירעיורט רענעי ןיא טשינ ,ןיירַא תובצע ןַא ןיא
 ךיד טכַאמ ןוא טימעג סָאד גירעדינ טלַאה ,ץרַאה סָאד טכערבעצ סָאװ ,ןטעב

 ,תובצע ןַא ןיא רָאנ -- ,טֹוג זיא סָאד ,םלוע-לשדונובר ןרַאפ גינעטרעטנוא

 ןוא ,דיירפ עדעי טביירטרַאפ סָאװ ,הרוחש-הרמ ַא ןָא-טגָאי סָאװ ,ןלצל-אנמחר
 רעד ןופ ןייש יד ןליפ וצ טשינ ,טבעלעג יבר רעד טציא טָאה עגנַאל געט

 ,ןָאטעגּפָא םיא ןופ ךיז טָאה הניכש יד זַא ,ןעזעגנייא טושּפ טָאה רע .הניכש
 ץופ לקיטש ַא ןעוועג סָאד זיא סיוועג ..,ןרָאװעג-לקנוט ןענייז ןגיוא ענייז
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 טנָאקעג טשינ ןוא ןלאיחי ףיוא ןעמונרַאפ גנַאל ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,ערה-רצי

 רעד ןיא הארי יד ןגיײלוצניירַא געוו ַא ןענופעג טָאה רע זיב ,םיא וצ ןעמוקוצ

 ..האמוט
 ,תדמושמ רעד טימ ןעשעג ךעלטנגייא ךָאד זיא סע ?שרעדנַא יו םירָאװ

 םעד ףיוא ןוא ,טלָאװעג ךָאד רע טָאה סָאד ...ןעשעג טפרַאדעג טָאה סע סָאװ
 ןשידיא ןופ ןײגּפָארַא ,הלילח ,לָאז יז רעדייא זַא ; טָאג ייב ןטעבעג ךָאד רע טָאה
 סָאװ ,יז .דניק שידיא ַא יו --- הרהטו השודקב ןברַאטש רעביל יז לָאז ,תד

 . המשנ ריא סָאװ ןוא ,םולשהי-הילע ,לזייר ,תינקדצ יד בייוו ןייז ךָאנ טסייה
 ןופ ןוא ,טלעו רערעכעה ןוא רעלעדייא ןַא ןופ ץוצינ ַא ןבָאה טזומעג טָאה

 ןופ לעווש יד ןטערטרעביא טשינ לָאז יז זַא ,ןפלָאהעגוצ ריא ןעמ טָאה למיה

 ריא ךרוד םירָאװ .טיוט ןרַאפ .טונימ ַא ןייז-הבושתב-רזוח ןוא היתחת-לואש
 רַאפ ןעמוקעגּפָא ךָאד יז זיא ,ךיז ףיוא טכַארבעג טָאה יז סָאװ ,הנושמ-התימ

 -מורַא ,ןלצל-אנמחר ,ךיז טָאה יז עכלעוו טימ ,ןעקנַאדעג עטכעלש עריא עלַא
 טלדנַאוורַאפ ןעקנַאדעג עטכעלש עריא ןרעוו הבושת ריא בילוצ ןוא .ןגָארטעג
 .תוכז-ףכל ןייז-ןד ףרַאדַאב ןעמ זַא ,ןבירשעג טייטש סע יװ ױזַא .עטוג ןיא
 טָאה יז לייוו ,ןפרָאװעגּפָארַא רעטצנעפ ןופ םעדכרוד ךָאד ךיז טָאה יז םירָאװ
 טשינ יז ןבָאה ,םיחלג יד ,ייז ןוא ,טירש ןטצעל םעד ןָאט טלָאװעג טשינ

 ףיוא ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,השודק ַא ךָאד יז זיא ,ױזַא ביוא .,טזָאלעגסױרַא
 סָאװ ןוא ?שער רעד רעדיוו זיא סָאװ ! ריא וצ ליואוו ךָאד זיא .םשה-שודיק
 ? טגָאזעג-סנייטשמ ,ןבעל ןגיטשינ םעד רעביא ? תובצע יד זיא

 רע טָאה לָאמ טרעדנוה .ןגיאורַאב טנָאקעג טשינ ךיז טָאה לאיחי רעבָא
 ,טַאהעג טכער טָאה רע יצ ,טכוזעגכָאנ ןוא טשרָאפעגכָאנ ,טגערפעגכָאנ ךיז

 יִצ ,געוו סטָאג ןיא ןעגנַאגעג רע זיא יצ !טיױוט ריא ףיוא ןטעב וצ ,הלילח
 קידצ, :טגָאזעג טרעוו סע סָאװ ףיוא ,תודימ ענייז ןיא ןטפָאהַאב ךיז רע טָאה
 סע ?ןגעװ ענייז עלַא ןיא טכערעג ןעוועג ךיוא רע זיא ? "ויכרד לכב 'ה

 ,טלעו רעד ףיוא םיבוט-םישעמ ןוא הבושת ןופ העש ןייא רענעש ךָאד זיא

 הבושת-ילעב ואוו ,טרָאד, ןוא ".טלעװ רענעי ףיוא ןבעל עצנַאג סָאד יו

 -ונובר רעד טלָאװ רשפא ןוא *,ןייטש טשינ םיקידצ יד ךָאד ןענָאק ,ןעייטש
 טריפעגסיוא ןוא ןָאטעג-הבושת ןעוועג טלָאוװ יז ןעוו ,ןפלָאהעג ןעוועג םלוע-לש
 ןעוועג ָאי טלָאװ סע ,הלילח ,וליפַא ןעוו ןוא !טלעװ רעד ףיוא ןבעל טוג ַא

 םעניילק ןטימ טשינ טריר שטנעמ ַא זַא ,תמא ךָאד זיא,, -- וצרעד ןעמוקעג

 ",ןעלמיה עטשרעביוא יד ןיא ןפורעגסיוא טשינ טרעוו סע זיב ,ןטנוא לרעגניפ
 רע זַא וליפַא ,לארשי, ןוא ...טלָאװעג למיה ןיא סע טָאה ןעמ זַא ,סע טסייח
 ,רעטכָאט עשידיא ַא ךָאד זיא יז ןוא ?,לארשי ץלַא ךָאד רע טביילב ,טגידניז
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 גידנעטש ןעייטש הבושת ןוא תונמחר ןופ ןריט יד ןוא ,דניק ַא סוניבָא-םהרבא

 "וצ רָאג לרעגניפ ןטסנעלק ןטימ טנָאקעג רע טָאה ױזַא-יװ ...ריא רַאפ ןפָא
 ךיא, -- !ןרעוװ ןטינשרַאפ ירפ לָאז ןבעל סדניק שידיא ַא זַא ,וצרעד ןפלעה

 םירָאװ *..! רַאפרעד ןובשחו-ןיד ַא ןבעגּפָא ןפרַאדַאב לעװ ןוא ןלזג ַא ךָאד ןיב
 זיא סע !ןייזןקתמ ןטלעװ עצנַאג שטנעמ רעד ךָאד ןָאק טונימ ןייא ןיא

 !ןבעל ךעלשטנעמ ַא ,ךַאז עסיורג ַאזַא ךָאד
 ןענייז הליפת רעד תעשב סָאװ זיא ,רעגרע ךָאנ ןעוועג זיא סע סָאװ

 ךיז טזָאלעג טשינ ,טלמוטרַאפ םיא ןבָאה ןוא ןעקנַאדעג עטכעלש ןעמוקעג

 הליפת ןייז זַא ,טליפעג טושּפ טָאה רע ,ןטלעװ עטשרעביוא יד טימ ןּפינקנָא !
 ןבָאה סָאװ ,ךעבענ ,ךעלעגייפ ענעסָאשעג יװ ,ןעלמיה יד ןופ קירוצ-טלַאפ

 טשינ םיא טזָאל ןעמ ,טושּפ ...ךעלעגילפ עֶרעייז ןיא תוחוכ ןייק רעמ טשינ
 ,טייקגירעיורט רעד ךרוד ןוא ...ןטפעהַאב טשינרָאג טימ ךיז ןָאק רע .ןביוא וצ

 -רַאפ טָאה רע .ןָאטעגּפָא םיא ןופ הניכש יד ךיז טָאה ,ןלַאפַאב םיא זיא סָאװ

 טנעקרעד רע .ץרַאה ןייז ןופ ןסיוו סָאד ןוא ןגיוא יד ןופ טכיל סָאד ןריול
 ארומ ןביוהעגנָא טָאה רע .םינּפ סנשטנעמ ןפיוא םיקולא-םלצ ןייק רעמ טשינ
 "עג םיא ןבָאה ןעקנַאדעג עטכעלש רעייז םירָאװ ,המשנ ןייז רַאפ ןגירק וצ

 ,םיא וצ ןעמוק ייז ױזַא-יוו טשינ טסייוו רע סָאװ ,ןעקנַאדעג ...טגינייפ
 טָאה רע .ןופרעד ןפָאלטנַא זיא רע .,רקוח ןייק ןעוועג טשינ זיא לאיחי

 *! ךָאנ טשינ שרָאפ ,ריד ןופ ןגרָאברַאפ זיא סע סָאװ, :ללכ ןיא ןטלַאהעג ךיז

 - ךיז ןביג ,טָאג ןשרָאפ טימ ּפָא ךיז ןביג סָאװ ,עלַא יד טכַארטַאב טָאה רע ןוא

 "ינטקמ) עגיביולג עניילק רַאפ ,תוריפס יד טימ ,"הבכרמ-השעמ, טימ ּפָא
 ןבָאה סָאװ ,ןדיא עסיורג ףיוא ױזַא ןטכַארט טשינ הלילח ליוו רע .(הנומא
 ,טסייו רע .ןכַאז ענעגרָאברַאפ עפיט יד ןיא טכַארברַאפ ןבעל ץנַאג רעייז
 ןופ לפַאנק םעד וצ טשינ טמוק רע ןוא ןשטנעמ עגילייה ןעוועג ןענייז ייז זַא

 זיא חוכ ןייז .םיא רַאפ ןינע ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד רעבָא .ךיש ערעייז
 תודימ עטוג יד ןיא ןביולג ןדנילב ,ןטושּפ ,ןפיט ןיא ,הנומא ןיא ןענַאטשַאב
 דיא רעטוג רעד ,ןָאטכָאנ ףרַאדַאב שטנעמ רעד סָאװ ,םלוע-לשיונובר ןופ
 רעד טשינ -- ,ןכַאז ענעגרָאברַאפ טימ ּפָא ךיז טיג רעכלעוו ,רעד טשינ זיא
 ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה םייבר עשידיסח עסיורג עלַא טשינ ןוא בוט-םש-לעב
 סרעטומ ןייז ןופ טרעוו רעכלעוו ,רעד זיא דיא רעטוג רעד -- ,הלבק טימ
 -ךלַאק ַא רַאפ ןבעל ןייז טכַאמ רע .רוכב ַא יו ױזַא ,טָאג וצ טגילייהעג ךיוב
 שדקמ זיא רע טָאג רַאפ דימת-תלוע ןַא יו ךיז טנערב רע ןכלעוו ןיא ,ןוויוא
 ןעמ ןָאק הנומא רעד ןופ חוכ םעד טימ רָאנ ןוא .טָאג רַאפ םישעמ ענייז עלַא
 .ןייגרעד סעּפע וצ
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 :עגַארפ רעגיבייא רעד ןָא ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה רע ןעװ ,לָאמ ןדעי

 זיא ,*! טלעוו רעד ףיוא טוג עשר םעד ןוא טכעלש קידצ םעד זיא סָאװרַאפ;
 יװ ,טָאג ןיא זַא -- המלש-הנומאב טביולגעג טָאה רע ,ריא ןופ ןפָאלטנַא רע

 :טײטש סע יװ ױזַא .סטכעלש ןייק ָאטשינ זיא ,הריצי רעצנַאג ןייז ןיא
 רָאנ טשינ .קרעוו ענייז טימ טיירפעג ךיז טָאה טָאג -- "וישעמב 'ה חמשיוג
 זיא דיירפ עתמא םירָאװ .טוג ןענייז קרעװ ענייז עלַא רָאנ ,טוג זיא ןיילַא טָאג
 הגרדמ ערענעלק ַא רָאנ ,ןענרעל םיקידצ יד יו ,זיא עטכעלש סָאד ,תומילש
 .ןַארַאפ טשינרָאג זיא סטכעלש לייוו ,סטכעלש ןייק טשינ רעבָא .טוג ןופ

 -נָא ךיז רע טָאה רעבָא המשנ סלזייר רעביא לגנַארעג ןשיגַארט םייב

 ןרעטישרעד וצ ןביױהעגנָא ןבָאה סָאװ ,סמערוטש ןוא ןטניוו ףיוא ןסיוטשעג
 ןבָאה ייז ,רעמכָאנ .ןענַאטשעג זיא טלעוװ ןייז עכלעוו ףיוא ,ןטנעמַאדנופ יד
 טלָאװַעג הלילח םיא ןבָאה סָאװ ,ןצענ ךיז ןופ ןטכָאלפעגסױרַא ןעניּפש יװ

 טשינ לָאמנייק זיא רע עכלעוו ףיוא ,ןגעוו ףיוא ןּפעלשרַאפ ןוא ןרעיילשרַאפ
 ,םייוג יד -- טלעו עכעלרעסיוא יד טכַארטַאב רע טָאה טציא זיב ...ןעגנַאגעג

 בילוצ ָאד רָאנ ןענייז ייז זַא -- *דרע רעד ןופ ךַאלפרעביוא יד וצ-ןקעד סָאװ;
 ,טור יד ייז ןרעו ,טכעלש טרעוװ לארשי ןעוו .ןגנע וצ לארשי ידכ ,םעד
 ,תויכז ערעייז ךיוא ןבָאה ייז זַא ,טסואועג טָאה רע .לארשי טגָאלש סָאװ

 ץענ רעד ןיא טלַאפ לארשי ןעוו ,ךיז ןקרַאטש עכלעוו ,למיה ןיא םירש ערעייז

 ייז רָאנ ,ךיז רַאפ קעווצ ַא םיא ייב ןעוועג טשינ ייז ןענייז לָאמנייק .דניז ןופ
 יז ןעייטש סיוועג .ייז ןשיווצ טײרּפשעצ זיא סָאװ ,לארשי ןופ תוכז ןיא ןבעל

 -םלצב ןפַאשַאב ןענייז ייז ...הריצי רעד ןיא הגרדמ רעכיוה ַא רעייז ףיוא ךיוא
 ןופ עטכערעג יד ןופ ןענייז ,ןציז ןדיא עכלעוו ןשיווצ ,םייוג יד ןוא .םיהלא
 ןבָאה וצ רעכיז ןענייז ייז זַא ,טגָאזעג טרעװ סע עכלעוו ףיוא ,רעקלעפ יד
 ןפרַאדַאב ןלעװ ערעגרע יד ןוא ,ייז ןופ ערעסעב יד -- ,אבה-םלועל קלח ַא

 .ןידה-םוי םעד ןיא ןובשחו-ןיד ןבעגּפָא

 ,טסירק ןוא דיא ןשיווצ קוליח םעד ןגעוו טרעלקעג טשינ רע טָאה רעמ

 ןענייז סָאד .לזניא ןטלייװרעדסיא םעניילק ַא ףיוא ןענופעג ךיז טָאה רע
 ןוא .ומצע-תוכז ןוא תובָא-תוכז ןבָאה סָאװ ,םהרבא ןופ רעדניק יד ,ןדיא יד
 רעצנַאג רעד .טייקכעלטעג רעשלמיה רעד ןופ לייט ַא ןענייז תומשנ ערעייז
 עסיורג ,תוירבדמ ,םיחטש עגנַאל ,ןענָאיגער עדמערפ ןענייז סָאד -- םורַא
 -ןייא ןוא טייקגיטכערעג סמלוע-לש-ונובר םעד טרָאד ןשרעה סיוועג .םימי
 -רעד טָאה רע רָאנ .תויכז ןבָאה ייז ןוא ,הריצי רעצנַאג ןייז ןיא יו ,שינעעז
 .טלעוו ןייז טשינ זיא סע ,ןָאט וצ טשינ טימ
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 רעביא לגנַארעג םעד ייב ,ייז ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה רע רעבָא טניז

 יןעקנַאדעג ערעדנַא ףיוא ןעמוקעג רע זיא --- המשנ סלזייר

 ןוא תוצח וצ טכיל םייב ןקָאז ענייז ןיא טכַאנײב ןסעזעג זיא רע ןעוו

 לייט ןייד ןיא םייוג יד ןעמוקעג ןענייז סע, :רעטרעװ יד ךיז טשטייטרַאפ

 ןגעג ךיז רע טָאה -- ,"טלעצעג ןגילייה ןייד טגיניירמוארַאפ ןבָאה ייז ןוא

 ןייק סלילח ָאטשינ ךָאד זיא סע ? םייוג יד ןענייז רעוװ, :טגערפעג ןליוו ןייז

 ןיורק רעד ןופ ,הריצי רעד ןופ לייט ַא ךָאד ןענייז ייז --- טָאג ןופ ץוחמ ךיוה

 זיא סָאװרַאפ .טלַאטשעג ןייז ןיא זיא סָאװ ,שטנעמ רעד ,ןשינעפעשַאב יד ןופ

 ןייד עלַא טשינ ייז ןענעקרענָא סָאװרַאפ ? םייוג ָאד ןענייז סע סָאװ ,ױזַא סע

 רעד ןיא ןטעב רימ סָאװ ,סָאד ןיוש םיוקמ טשינ טרעוו סָאװרַאפ ? ןעמָאנ

 ןייד ןָאט וצ ,דנוב ןייא ןכַאמ ןלָאז עלַא זַא; :הרשע:-הנומש רעגידהנשה-שאר

 *...? ץרַאה ןצנַאג ןטימ ןליוו

 .ךיז ןופ ןבירטרַאּפ ייז ןוא ןעקנַאדעג ענייז רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה רע

 זיא סע יװ ,ןגרָאמירפ ןעיורג ןיא ןסיורדניא ןעוועג רע זיא טלמונַא רָאנ

 ,ןיירַא-דלעפ ןיא ןעניגַאב ןייג וצ ,ןָא-טנגוי רעד ןופ טייהניואוועג ןייז ןעוועג

 ןעגניז ךעלעגייפ יד ןרעה וצ ,םיא טימ ךיז ןעיירפ ןוא ףַאשַאב סטָאג ןעז וצ ידכ

 ןענָאק וצ דיירפ רעמ טימ ידכ ,רסומ ייז ןופ ןענרעלוצּפָא ךיז ןוא הריש

 םעד רעטניה לדלעוו םעניילק ןיא ןעניגַאב ןענַאטשעג רע זיא .,ןענעװַאד

 ןוא ,הוקמ רעד ךָאנ טיילגַאב םיא טָאה לאירזע שמש ןייז ןיהואוו ,לטעטש

 ןוא ךעלעגייפ ליפ ןסעזעג ןענייז סע ןכלעוו ףיוא ,םיוב ַא ףיוא ךיז טקוקרַאפ

 :ץרַאה ןייז ןיא טגָאזעג ןוא טנייוועצ ךיז רע טָאה -- ,טרעשטיווצעג ןבָאה

 ,ךעלעגייפ יד יװ טכַאמעג ןשטנעמ יד טשינ וטסָאה סָאװרַאפ ,םלוע-לש-ונובר

 "ירפ ןדעי הריש עגילייה רעייז ריד רַאפ ןגָאז ןוא ,ךיד רָאנ ןענעק עלַא סָאװ

 רעד טשינ סָאװרַאפ ,ןעוועג-הכוז וצרעד ןבָאה ךעלעגייפ יד ךָאד-המ .ןגרָאמ

 -רַאפ ? טלַאטשעג ןייד ןיא ןפַאשַאב םיא טסָאה וד סָאװ ,הריצי רעד ןופ ריחב

 עלַא ןוא --- "ץראה ןמ ןודז תלשממ ריבעת יכ; ןרעוו-םיוקמ טשינ לָאז סָאװ

 עלַא רעביא ןקעלּפטנַא ךיז לָאז דובכ ןייד זַא ,ןענעקרענָא ןײלַא ךיד רָאנ ןלָאז

 *., ןשינעפעשַאב ענייד
 ,ליוו לוכיבכ טָאג זַא ,שטנעמ ןופ הריחב רעד ןגעוו םיצורית םוש ןייק

 ,ןגיאורַאב טנָאקעג טשינ ןבָאה ,ןענעקרענָא ןיילַא םיא לָאז שטנעמ רעד זַא

 -רַאפ ַא יו ןלַאפַאב המשנ סלאיחי זיא סָאװ ,טשרָאד ןסיורג םעד ןליטשנייא

 עגַארפ עגיבייא יד .תויח סָאד םיא ןופ טגָאנעג טָאה סָאװ ,היח עגידנקוצ

 ןייז .המשנ ןייז טגינייּפעב טָאה טייהשטנעמ רעד ןופ גנולייטעצ רעד רעביא

 רעטעג יד ןופ ליּפש עטלּפָאט סָאד ןיײטשרַאפ טנָאקעג טשינ טָאה לכש רעטושּפ



 461 דיא םיליחח רעד

 ןוא שטנעמ םעד רעביא טָאה טָאג סָאװ ,תיטרּפ-החגשה יא .שטנעמ םעד טימ

 טָאה ןעמ סָאװ ,הריחב יד יא ,טײקטרעשַאב ןייז ןופ געוו ןפיוא םיא טריפ

 "רעד וצ ,סטכעלש ןוא סטוג ןשיווצ ןביילקוצסיוא ןבעגעגרעביא שטנעמ םעד
 ,הלילח ,רעטעג יד יוװ ,ןעמוקעגרָאפ םיא זיא סע .רקש ןופ תמא םעד ןענעק

 גידנסיוומוא ,ןיילק ַא טלָאװ ןעמ יו ,ליּפש טכעלש ַא שטנעמ םעד טימ ןליּפש
 ,שטנעמ רעד זיא סָאװ םירָאװ, .ןליוק עגידרעייפ טימ ןליּפש ךיז טזָאלעג דניק

 *? םיא טימ ּפָא ליפ ױזַא ךיז טסיג וד ןוא ןביוהרעד ױזַא םיא טסָאה וד סָאװ

 טייטש סע יװ ױזַא *? ריד טימ טּפשמ ןיא ןייז-טכערעג רעוו ןעד ןָאק יצ; --

 טשינ ןָאק סע םירָאװ ,טכענק ןייד טימ טּפשמ ןיא טשינ םוק; :קוסּפ ןיא

 סָאד ןעוועג טשינ ךָאנ זיא סָאד *...ךַאז עגידעבעל ןייק ריד רַאפ ןייז-טכערעג
 ,עטסגרע

 טסענ ַא טגיילרַאפ ךיז טלָאװ ןטש רעד יוװ ,טקוקעגסיוא ,הלילח ,טָאה סע

 רע .ןעגנַאפ וצ ןצנַאגניא םיא לאיחי 'ר ןיבר ןופ ץרַאה ןגיביולג ןוויאַאנ ןיא
 ערעייז ןענייז סָאװ ...? סמייוג יד ,חוכ רעייז זיא סע סָאװ ,טגערפעג ךיז טָאה

 טכיירגרעד סָאװ ,דצ ןקרַאטש ַא ןבָאה ייז זַא ןוא תויכז ןבָאה ייז זַא --- ? תויכז
 טשינ טָאה רע -- .ןעזעג רע טָאה סָאד ,ןשינעפיט עשלמיה יד ןיא טייוו ץנַאג

 רעייז ןיא טבעוורַאפ ךיז טָאה סָאװ ,שפנ שידיא ַא ןעװעטַארסױרַא טנָאקעג
 ןופ טעװעטַארעג רע טָאה המשנ עליוה יד זיולב רָאנ ,טייהרעגידעבעל ,ץענ
 טשינ ןביול עטיוט ןייק -- "הי וללהי םיתמה אל; -- רעבָא .טנעה ערעייז
 ןוא --- ,םיוק ,םיוק .רעוװש רעייז ןעמוקעגנָא ךיוא םיא זיא סָאד ןוא .טָאג
 טימ טָאג ןעניד טנָאקעג רָאנ ,הלילח ,ןטלָאװ רימ יװ ןוא .טיוט ןכָאנ טשרע
 זַא ןייז טשינ ךָאד ןָאק סע !ןבעל רעזנוא טימ טשינ רעבָא ,טיוט רעזנוא
 האמוט רעד ןגעג ...תוחור עטכעלש ןופ ןטש ןופ חוכ רעד זיולב זיא סָאד
 םיליהת לטיּפַאק ַא --- .תופיקת טימ ,הרהט רעד ןופ חוכ ןטימ ןעמוק רע ןָאק
 רע ןָאק ןצינערג עגידרעייפ ,ןעלמיה ענעסָאלשרַאפ יד םיא רַאפ ףיוא-טנפע
 ,תוחוכ .תוחוכ ערעדנַא ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז רע טָאה ָאד רעבָא ,ןזײרּפשכרוד
 ..םידדצ עסיורג טימ ,תויכז טימ שממ טלעטשעגנגעקנַא םיא ךיז ןבָאה סָאװ
 טליפרעד שממ סע טָאה רע ...טייוו ןוא ףיט ץֵנַאג ןכיירגרעד סָאװ ,ןעקנופ טימ
 ןופ הקיני ןעיצ ייז זַא ,המשנ רעשידיא רעד רעביא לגנַארעג םעד תעשב
 ,טירטוצ ןייק טשינ טָאה רע עכלעוו וצ ,ןענָאיגער

 רעייז זַא ,ןייז טשינ ךָאד ןָאק סע ? תויכז ערעייז ןענייז סָאװ ,ױזַא ביוא
 ןבָאה םעדכרוד -- .טכעלש ןענייז ןדיא סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב טפַארק עצנַאג
 ןרעדנַא ןייק הלילח ,הלילח רעבָא .לארשי רעביא טנַאהרעביױא יד ןעמוקַאב יז
 סע טסייה טשינַא ,ןזָאלוצ טנָאקעג טשינ ךָאד רע טָאה תויכז ערעייז ןופ םעט
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 רָאנ ,הביס ןייק טשינ טָאה עטכעלש סָאד זַא ,םעד וצ ןזָאלוצ ,הלילח ,ךָאד
 ןייז טיצ סע ,עכעלּפעשסיוא-טשינ סָאד ,עגיבייא סָאד ,עטוג סָאד יװ זיא סע

 ...ןלַאװק עגיבייא ןופ הקיני

 ךיז טליפרעד רע !רע טייג ןיהואוו -- .רע טכַארט -- !למיה ןיא עטַאט

 סיורג טימ ןוא ..,ןפרָאװרַאפ קירטש ַא זלַאה ןפיוא רעוו םיא טלָאװ סע יװ ,גנע
 גידעבעל קיטש ַא סיוא ןײלַא טסייר רובג ַא שטנעמ ַא יו ,טלַאװעג טימ ,טפַארק
 ,ךיז וופ קעװַא סע טפרַאו ןוא ,טעטפיגרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,בייל ןייז ןופ שיילפ
 .ןפרָאװעגקעװַא ןוא ךיז ןופ ןסירעגסיוא קנַאדעג ןטמסרַאפ םעד רע טָאה ױזַא

 -סיוא רע טָאה ,רעביפ ןיא גידנרעטַאלפ ןוא גידנרעטיצ ,זַאטסקע סיורג ןיא
 לכל ןומדק ,ותודחאל ףוס ןיא םגו םלענ ,ודוחיכ דיחי ןיאו דחא; :ןגירשעג
 ןייק ָאטשינ ןוא גיצנייא) "ותישארל תישאר ןיאו ןושאר ,ארבנ רשא רבד
 וצ ףוס ןייק ָאטשינ ךיוא זיא'ס ןוא ןגרָאברַאפ .,ןייז-ןיילַא ןייז יו טייקגיצנייא

 רעד .ןפַאשַאב טָאה רע סָאװ ,ןכַאז עלַא ןופ רעטשרע רעד .טייקגיצנייא ןייז
 .(...טייקטשרע ןייז וצ בײהנָא ןייק ָאטשינ זיא סע ןוא --- רעטשרע

 ןענייז רימ סָאװ ,םעד ןיא רָאנ ןעײטשַאב תויכז עצנַאג ערעייז ,ןיינ
 ןייק ןייז טשינ ןליוו רימ סָאװ ! הריחב יד ךיז ןופ ןפרַאװ רימ סָאװ !טכעלש

 טַאה -- "!זנוא ןופ ןרָאװעג זיא סע סָאװ ,עז ,םלוע-לש-ונובר, !שדוק-םע

 ךעלטערב יד ןיא טּפַאלקעגנָא ּפָאק םעד ןוא שדוק-ןורָא םייב טנייוועצ ךיז רע
 טפיוקרַאפ טסָאה ?ףָארטש רעזנוא גונעג טשינ ןיוש ןעד זיא , --- .ןורָא ןופ

 ןענייז רימ .זיירּפ רעייז ךיוה טלעטשעג טשינ טסָאה וד ,טלעג ןָא קלָאפ ןייד
 יד רַאפ גנוטכַארַאפ ןוא רעטכעלעג וצ ,םינכש ערעזנוא רַאפ הּפרח וצ ןרָאװעג
 ףיוא ןעלקָאש תומוא יד ,לשמ ַא רַאפ ןעמונעג זנוא ןבָאה םייוג יד ,רעקלעפ
 וצ-טקעד הּפרח יד ,רימ רַאפ דנַאש יד טייטש גָאט ןצנַאג ַא .ּפעק יד טימ זנוא
 .רעמענ-המקנ ןוא טנייפ ןופ ,ךימ ןטלעש ןוא ןעלדיז סָאװ ,תולוק ןופ ,םינּפ ןיימ

 רימ ןוא ןסעגרַאפ טשינ ךיד ןבָאה רימ ןוא זנוא ףיוא ןעמוקעג זיא ץלַא סָאד
 "...תירב ןייד טנקיילרַאפ טשינ ןבָאה

 "רעד ךיז טָאה רע .ןרָאװעג טמירַאוװעצ ץרַאה ןייז זיא רעטרעוװ יד ןופ
 ןוֿפ ןדיא עמירָא יד ,סיוא-ןעייטש ןדיא סָאװ ,תושוב ןוא תוּפרח יד טנָאמ
 יד ןיא ןײגוצסױרַא ארומ ןבָאה ןוא ןבוטש יד ןיא ןטכַאמש סָאװ ,לטעטש

 האנש טימ ןדָאלעגנָא רעייז ןעוועג ןענייז םייוג יד לייוו ,ןעלדנַאה וצ רעפרעד
 .תדמושמ רעד טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,השעמ יד טניז ,ייז ףיוא טפַאשטנייפ ןוא
 זיא ףרָאד ןפיוא לדנַאה רעד זַא ױזַא .טסָאקעג סנבעל רָאּפ ַא ןיוש טָאה סע

 רע טָאה .טָאטש ןיא ךיוא עבלעז סָאד ,תושפנ-תנכס טימ ןדנוברַאפ ןעוועג
 -סנעמָאנ ןביל ןייז ןופ סיוא ץלַא ןעייטש סָאװ ,ןדיא עמירָא יד ןָא טנָאמרעד ךיז



 403 דיאיםיליהת רעד

 ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה ייז ןוא ,טכעלש רַאפ ךָאנ ןעמ טלַאה ייז ןוא -- .ןגעוו
 תושר סיורג ןבעגעג ןעמ טָאה עדמערפ יד ןוא .,ןיירַא-טנעה עדמערפ ןיא
 זיא .ןליוו ייז סָאװ ,קלָאפ סטָאג טימ ןכַאמ ןגעמ ןלָאז םייוג יד זַא ,ןדיא רעביא
 סע סָאװ ,םעד רעביא טייקרעטיב ןוא גָאטייװ טימ ןרָאװעג לופ ץרַאה ןייז
 ,טייטש רע ןעמעוו רַאפ ,ןסעגרַאפ ךיז רע טָאה .טייקגיטכערעגמוא ַאזַא טעשעג
 -לשדונובר ןגעג טייקרעטיב ןוא תומוערת סיורג טימ ןעמוקעגסױרַא זיא ןוא
 : ןושל ןייז ףיוא טכַארבעגסױרַא ייז טָאה רע סָאװ ,םלוע

 -- !ןדיא ענייר טימ ןגירק ךיז טסלָאז וד ,רועיש רעד זיא גנַאל יו ---

 רעכיילג טשינ ןעד טלָאװ ,יהלא -- .םלוע-לש-ונובר םוצ טהנעטעג רע טָאה

 לעװ ךיא ?םולש ןיא ךעלעדיא ענייד טימ טבעלעג טסלָאװ וד ןעוו ,ןעוועג

 וצ טגידניזעג ןיוש ןבָאה ייז זַא ןוא, :טגָאזעג טָאה בויא יוװ ,ריד וצ ןדער
 -לחומ טשינ ייז וטסנָאק סָאװרַאפ 1 טגָאזעג-סנייטשמ ,ןיוש זיא סָאװ ,ונ ,ריד

 -ּפָא ךָאד ךיז ןפרַאדַאב רימ ןוא ןונחו םוחר לא ַא רַאפרעד ךָאד טסיב ? ןייז
 ןוא רעבייוו ,ןשטנעמ ענעפלָאהַאבמוא עמירָא רעביא-טסיג ? ריד ןופ ןענרעל
 טשינ ןגָארט ןוא טשינ ןעמָאנ ןייד ןסייוו סָאװ ,תויח ןופ תושר ןיא ,רעדניק
 זנוא ןכַאמ וצ ,זנוא וצ ללכב וטסָאה סָאװ ןוא .,ץרַאה רעייז ןיא תונמחר ןייד

 ןייד רַאפ ןבילקעגסיוא זנוא וטסָאה סָאװ ?ןלייפ ענייד רַאפ טערב-ליצ סָאד

 ריד ייז ןלָאז ,םייוג יד וצ ריד יג !טשינ ןליוו רימ ? קלָאפ טלייוורעדסיוא
 סע םענ .רעמ טשינ ןענָאק רימ .לוע ןייד ןגָארט וצ דימ ןענייז רימ .ןעניד

 טָאה רע ןוא -- -- -- ?!דימ ױזַא ,דימ ױזַא ,דימ ןענייז רימ ,זנוא ןופ וצ

 ..דרע רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךַאװש ךיז

 םעד רעטניה ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,שמש רעד ,לאירזע 'ר רעטלַא רעד

 -טמוק סָאװ-סעּפע זַא ,טליפעג טָאה ,ןיבר םעד טרַאװעגּפָא טָאה ןוא ריט סניבר

 רע טָאה רעגידנרעטיצ ַא ,ןײגוצנײרַא טגַאװעג טשינ טָאה רע .ןענירעד רָאפ
 טימַאב רעייז ךיז טָאה רע ...ךיז טכרָאהעגניײא ןוא ריט רעד רעביא טרַאוװעג

 רעבָא .גידלודעגמוא טרַאװעג טָאה סָאװ ,םלוע ןסיורג םעד ןטלַאהוצקירוצ
 רעד ףיוא טדנעװעגנָא ןגיוא ןוא ןרעיוא ענייז ,םישוח ענייז עלַא רע טָאה ךָאד

 רעייז זיא רע .ןענירעד ףיוא-טייג סָאװ ,ךרָאש ןדעי טרעהעג טָאה רע .,ריט
 רָאנ טָאה רע ,ןריולרַאפ ןושל סָאד רע טָאה קערש רַאפ .ןעוועג גיאורמוא
 "יו ַאש ,ַאש ,ַאש; :סעלסַאי עגינייצנָא יד טימ טלמַאטשעג

 ףיוא ןבעגעג טָאה רעּפרעק סלאיחי סָאװ ,לַאפ םעד טנעקרעד טָאה רע
 טָאה רע .ריט רעטכַאמרַאפ רעד ךרוד ןסירעגניירַא ךיז טָאה רע ןוא ,דרע רעד
 ַא םיא ןיא טקעוװרעד ךיז טָאה סע .דרע רעד ףיוא ןגיל ןיבר םעד ןענופעג
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 -עגסיוא סלאיחי ןביוהעגפיוא ,ןגױבעגּפָארַא ךיז קנילפ טָאה רע ,טפַארק

 :סעלסַאי עגינייצנָא ענייז טימ גידנעיירש-םוטש ,רעּפרעק ןטרעגָאמ
 !יבר רעד !יבר רעד !יבר רעד !יבר רעד !יבר רעד --
 ,רעסַאװ ּפעש ַא טכַארבעג טָאה סע רעוו .ןסירעגניײרַא ךיז טָאה םלוע רעד

 טָאה יבר רעד .ןפיילש יד ייב ,ןרעיא יד רעטניה טקירדעג טָאה סע רעוו
 זייווכעלסיב .טקוקעגמוא ךיז טדמערפרַאפ ןוא טנפעעגפיוא ןגיוא יד ךעלעמַאּפ

 םייב לוטש ןייז ףיוא םיא טָאה לאירזע .ךיז טנָאמרעד ,ךיז וצ ןעמוקעג רע זיא
 םעד ןסיוטשוצקירוצ רעגניפ ערַאד יד טימ ןביױהעגנָא ןוא טצעזעגניירַא שיט
 טָאה רע .ןלאיחי םורַא טקירדעג טנַאװ עגידנלַאפנייא ןַא יו טָאה סָאװ ,םלוע

 ,ריט יד טכַאמרַאפ ,טּפוטשעגקירוצ ייז
 -סיורג ןענייז ןגיוא ענייז .טנָאמרעד סעּפע ןָא יבר רעד ךיז טָאה גנולצולּפ

 ענייז רעטנוא טלָאװ רע יװ ,קערש טימ טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע .ןרָאװעג

 וצ סיױרַא-טערט גנוטער םוש ןָא גנוקוצרַאפ ַא .ןעזרעד בורג עגיבייא יד סיפ
 -נָא טָאה סע ,רילָאק םעד טרעדנעעג טָאה םינּפ ךיילב ןייז ,לקניוו ַא ןופ םיא

 רעטניה גינייוועניא ףוג ןייז טלָאװ סע יװ ,ברַאפ עגישַא-לקנוט ַא ןעמונעג
 ןביוהעגנָא רעגניפ ערַאד יד טימ ךיז טָאה רע .ןרָאװעג טנערברַאפ טיוה רעד

 + היח עגידעגָאלק ַא יו ןעמורב וצ ןביוהעגנָא ןוא ּפָאק ןופ לּפַאק סָאד ןסייר וצ
 יד טכַאמרַאפ רֶע טָאה -- ?ןָאטעג ךיא בָאה סָאװ !למיה ןיא עטַאט --

 ,טרענײטשרַאפ ןציז ןבילבעג זיא ןוא ןגיוא
 ןַא יו ךיז טלקָאשעג ןוא ןיבר ןרַאפ ןענַאטשעג זיא לאירזע רעטלַא רעד

 ; טייקעג ןושל-םוטש ןייז ףיוא ןוא טנעה יד ןכָארבעג ,גייווצ עגידלסיירט עטלַא
 .געט יירד טייז ןיוש טרַאװ םלוע רעד ! יבר רעגילייה !יבר רעגילייה --

 :טרעפטנעעגּפָא לאיחי טָאה ןוגינ-הכיא ןַא טימ
 ךיא --- *יקוח רּפסל ךל המ -- םיהלא רמא עשרלו, .םייהַא ייז קיש --

 ! ףדגמו ףרחמ ַא ןיב
 ..טנייוועצ ךיז טָאה לאירזע רעטלַא רעד



 10 לטיפַאק

 ..{ו ןטעבעגרעביא

 -נייא ,ןגיובעגנייא ,לאירזע 'ר רעטלַא רעד ןענַאטשעג זיא ריט רעד ייב

 ץנַאג ןייז .טייקגידנעטשרַאפ'זָא ןוא טײקטלַא ןוא ףמַארק ןופ טרעקיוהעג

 ךיז טָאה סע סָאװ ,ןגיוא ענעסירעגפיוא עיורג ענייז ןיא ןגעלעג זיא ןבעל
 -עגנָא עטיור יד רעביא ןרערט עגיטולב טימ גידנעטש ןענייוו ייז זַא ,טכַאדעג

 "רַאפ םויטַאמוװער ןופ ,עגידרעדָא ענייז טָאה רע ,ןדנַאר-ןגיוא ענעדנוצ

 .ןיבר םוצ טקערטשעגסיוא ,שיילפ רעקיטש עטיוט ייווצ יו ,טנעה עטפמַארק
 עגנַאל סָאד .שיט בייהנָא םייב ,טרָא ןייז ףיוא ןסעזעג זיא לאיחי יבר רעד

 ךיז טָאה רע .טנַאה ןייז ןופ עינָאלד רעד ףיוא גידעּפושמ ןגעלעג זיא םינּפ
 ,טסברַאה ביײהנָא גייווצ עטעקַאנ ַא יװ ,רעּפרעק ןרַאד ןייז טימ טלקָאשעג

 ,ןגיוושעג ןוא ךיז טלקָאשעג

 טקוקעג טָאה ןגיוא ענעסָאגרַאפ-ןרערט יד טימ לאירזע 'ר רעטלַא רעד

 טמירקרַאפ גידארומ טָאה סָאװ ,ףמַארק-תונמחר ןטגָאצרַאֿפ ַא טימ םיא ףיוא

 יד ,רעטיצ ןגידרעטַאלפ ןייא ןיא ריט רעד ייב ןענַאטשעג זיא רע .םינּפ ןייז
 ןעשטרָאק ייז זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע ,םיא רעטנוא ןכָארבעג ךיז ןבָאה סיפ

 ענייז ןיא לדרעב-ןגיצ סייוו ץרוק ןייז טָאה רע .ייז רעטנוא טלַאפ רע ןוא ךיז
 -סױרַא טרָאװ ַא ןָא ןיבר םוצ טקערטשעגסיוא ןטלַאהעג רעגניפ עטפמַארקרַאפ

 ,ענייז ןּפיל יד רָאנ ,ןושל ןָא ,ןרָאװעג-םוטש זיא רע .ליומ ןייז ןופ ןעגנערבוצ
 גידארומ ךיז ןבָאה ,סעצנָאװ עיורג-לעג עטלױפרַאפ-בלַאה יד טימ ןעגנַאהַאב

 ןגירשעג ,ןגירשעג ןבָאה ןגיוא ענעדנוצעגנָא עטיור ענייז רעבָא .טמירקרַאפ
 ענייז רעביא ייז ןופ ןעניר וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה סָאװ ,רעסַאװ םעד ךרוד

 ןסײרוצסױרַא ןביוהעגנָא רעבָא לָאמַאטימ ןבָאה רעצ ןייז ןוא יירשעג ןייז .ןקַאב

 ענייז ןופ טרעשטיווצעג טָאה סָאװ ,ןעלמַאטש ךעלדנעטשרַאפמוא ןַא ךרוד ךיז
 ; סױרַא סעלסַאי עגינייצנָא

 :ןושל ךעלשטנעמ ףיוא ןסייה טלָאזעג טָאה סָאד -- ...שטש-טשטמ --
 "1 ןייז טעוו סָאװ ,ונ,

 ןייז טרעהעג טשינרָאג טָאה יבר רעד .טרעפטנעעג טשינ טָאה לאיחי
 גידנציז ױזַא ,םורפ ךיז ןעלקָאש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה יבר רעד .ןעלַאיל

 -רַאפ ואוו:ץעגרע םיא ןבָאה ןעקנַאדעג ענייז .טנַאה רעד ףיוא םינּפ ןטימ
 ףיוא יו ,ןענַאטשעג ןענייש עדנילב עטַאמ ןענייז ןגיוא ענייז ןיא םירָאװ ,ןגָארט
 .רעטצנעפ ענעפָאלרַאפ
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 טימ .סיפ ענייז ףיוא ךיז ןשטיר וצ ןביוהעגנָא טָאה לאירזע רעטלַא רעד
 סָאװ ,תונמחר ןלופרעצ טימ ןוא רעּפרעק ןייז ןיא טייקגידרעטיצ רעגיטסגנַא
 םענעריולרַאפ ןופ לוטש ןרַאפ ןעמוקעגנָא רע זיא ,ןגעלעג םינּפ ןייז ףיוא זיא

 ןביוהעגנָא ןוא רעגניפ עטמירקרַאפ עגידרעדָא יד .טקערטשעגסיוא .ןיבר
 ןוא טנַאה סניבר םוצ ןגָארקעגוצ ךיז טָאה רע זיב ,ןטעלג וצ עטָאּפַאק סלאיחי
 .ןגיוא עגיטולב ןוא ליומ ןפָא ןַא טימ ןלַאפעגוצ ריא וצ זיא

 ךיז טָאה רע .טייקנריולרַאפ ןייז ןופ טקעוװעגפיוא ךיז טָאה יבר רעד
 טָאה רע .ןגיוצעגסיוא ענורטס ַא יװ ןייטש ןבילבעג זיא ןוא טלעטשעגפיוא

 רַאד ױזַא ,לגנַאמ ַא ךרוד ןעגנַאגעגכרוד טלָאװ רע יו קורדנייא םעד טכַאמעג

 ךיז טָאה סע .ןעוועג רעּפרעק ןייז זיא ןסָאשעגפױרַא ןוא ןגיוצעגנעמַאזוצ
 ; סױרַא-דרָאב רעד ןופ עמיטש ַא ןפורעגנָא

 ןייק בָאה ךיא ,רעמ טשינ ןעעז ןגיוא עניימ ? ןָאט ריד ךיא לָאז סָאװ ---
 .! רעמ טשינ תוחוכ

 : ןסייה טלָאזעג טָאה סָאװ ,"?טשיירעג ,, רעטלַא רעד טָאה -- ,ר"ר-ריר --
 ,.."יבר רעגילייה,

 יבר רעד טָאה -- !רעמ טשינ ןיב ךיא ,לאירזע ,רעמ טשינ ןיב ךיא --

 וצרעד זיא יבר ַא --- .ןלזג ַא ייב ּפָא ךיז טעב ןעמ יװ ,ןטלַא םייב ןטעבעג ךיז
 ..םלוע-לשדונובר ןיא ןדניבנָא ןדיא ןופ רעצרעה יד לָאז רע ידכ ,ָאד

 סיוא ןרערט עגיטולב טימ טמורבעג רעטלַא רעד טָאה -- !רי"ריריר --
 ןטלַאהעג ןוא ,ןדנַאר ןגיוא עטפיײלשעגּפָא ןיײטשפרַאש ַא טימ יװ ,עטיור ענייז
 .עטָאּפַאק רענעסעלטַא רענירג סלאיחי ןופ לברַא םעד ןטעלג ןייא ןיא

 ,ןײרַא-םינּפ ןיא םיא טקוקעג לאיחי טָאה --- ? ןָאט ריד ךיא לָאז סָאװ ---
 תונמחר ןיגדגָאטיײװ ַא טימ טגָאזעג ןוא ,היח רעמוטש ַא ףיוא טקוק ןעמ יװ
 טסעז וד ? רימ ןופ וטסליוו סָאװ --- : ןיילַא ךיז ףיוא יא ,ןלַאירזע ףיוא יא
 ...! רעמ טשינ ןַאק ךיא זַא ,ךָאד

 רעד ףיוא טנַאה רעד טימ ןזיוועג רעטלַא רעד טָאה -- !רי"ריר-ריר --
 גידנשער ןוא גידנדער ַא ןעגנַאגעגפיוא זיא סע ןענַאװנופ ,ריט רעטכַאמרַאפ

 ןבָאה סָאװ ,עדמערפ ןוא עשימייה ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,טייל ליפ יד ןופ ןגייווש
 .ןרעוו וצ ןעמונעגנָא געט טניז טרַאװעג ןוא טליפעגנָא ןבוטש עגידנסיוא יד

 : ,םיא ייב ןטעבעג ךיז לאיחי טָאה --- ! םייהַא ייז קיש --

 ןגינייצנָא ןייז ןופ ןסיבעגסױרַא רעטלַא רעד טָאה -- ...שינ-שדייז ---
 "..טשינ ןליוו ייז, :ןסייה טלָאזעג טָאה סָאד סָאװ ,ליומ

 ךיז טָאה ריא רעטניה סָאװ ,ריט רעד וצ ןעגנַאגעגוצ גיטסַאה זיא לאיחי
 יִז טָאה ןוא ,רעסַאװ ןופ ןשיור סָאד יװ ,ןעלמרומ עגידנעמורב סָאד טרעהעג
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 ,טלעטשעגּפָא גנולצולּפ ךיז רע טָאה ריט רעד ייב רעבָא .ןענעפע טלָאװעג

 ,ריא ףיוא טנעה עכיילב ייווצ ענייז טגײלעגפיורַא ,ריא ןָא םינּפ ןייז טנעלעגנָא
 רעד ןיא ןבָארגעגנייא םינּפ ןטימ עלייוו עגנַאל ַא ןענַאטשעג רע זיא ױזַא ןוא
 ןעמ .סנטייוורעדנופ ןענַאטשעג אמיחרו-הליחדב זיא שמש רעטלַא רעד .,ריט
 טּפַאלקעג ןבָאה סעלסַאי עגיניײצנָא ענייז ןוא ןרעטיצ ינק ענייז יוװ ,ןעזעג טָאה

 טלעטשרַאפ ךיז טָאה רע .גנונעפָאה ןוא דחּפ רַאפ רערעדנַא רעד ןָא ענייא
 זיב ,ןרָאװעג רענעלק ךָאנ זיא ףוג רעניילק ןייז .ןגיוא יד טנַאה רעד טימ

 ,טעשטרָאקעגנייא ןצנַאגניא רָאג ךיז טָאה רע
 טנעה ןגָאלשעגנגעקנַא םיא ןבָאה סע .טנפעעג ריט יד רעבָא טָאה לאיחי

 . ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ליפ יד ןופ םעטָא רעמירַאוװ ַא ןוא רעמינּפ ןוא
 טָאה ןעמ ,ןעמונעגמורַא ץלַא טייקליטש ַא טָאה טשרע-וצ .ןענירעד טלמַאזרַאפ
 ,יואק :ןצכערק טרעהרעד ךיז ןבָאה רעבָא דלַאב .טייקליטש יד ,טרעהעג יז
 ןבָאה ךעלדנע *!ַאש !ַאש !ַאש; :ןפורעג ןבָאה ערעדנַא *..! יבר רעגילייה

 רַאפ לוש רעד ןיא יװ ,ןרָאװעג ליטש זיא סע ןוא ,טגיזעג ןפור-*ַאש-ַאש, יד
 : .ןזָאלב-רפוש

 -רעטנוזעג ךיז טרָאפ ? ןָאט ךייא ךיא לָאז סָאװ ,רעדניק עשידיא עביל ---
 ...! טיונ רעייא ןיא ןייטשייב למיה ןיא רעטָאפ רעביל רעד ךייא לָאז ,םייהַא טייה

 ! יבר רעגילייה --

 ,טנעה ןופ םי ַא ןיא טּפַאכעגנײרַא ןרָאװעג לאיחי זיא טונימ ַא ןיא ןוא

 רע .ייז ןיא ןעקנוטעג ךיז טָאה רע .םיא וצ טקערטשעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ
 דרעב ,רעבייל עגידעבעל ןופ ןעמַאצ ענרעזייא טימ טלגנירעגמורַא ןרָאװעג זיא

 עטשלחרַאפ ,רעמינּפ ןוא רעמינּפ ,רעבייוו ןוא רענעמ ,רעכיט עשירעבייוו ןוא

 רעגילייה !יבר רעגילייה, : תושקב ןוא תולוק ןופ םי ַא ,ןגיוא עגידנטעב ,ןּפיל
 *! יבר

 ךיז טָאה ןַילַא רע .ץרַאה ןייז ןסערפעג ןיוש טָאה תונמחר ףלָאװ רעד

 ;ןיילַא ךיז ייב ךיז טעב סָאװ ,ייז ןופ רענייא ןעוועג טלָאװ רע יו ,טליפעג
 רעצרַאװש רעד ןופ טכײלבעגסױרַא ךיז טָאה םינּפ סָאד *!יבר רעגילייהפ
 ןלַאפעגוצ ןענייז ייז .ייז וצ טנעה יד טקערטשעגסיוא ךיוא טָאה רע ןוא עסַאמ
 . "עג ייז טָאה רענייא רעדעי ,רעסַאװ-לייה ןלַאװק ייווצ וצ יוו ,טנעה ענייז וצ

 וצ ןביוהעגנָא ןוא טנָאמרעד סעּפע ןָא ךיז רע טָאה גנולצולּפ .ןרירנָא טלָאװ

 וצ ןביוהעגנָא טָאה רע .סױרַא ןשטנעמ סעילַאװכ יד ןופ בייל ןייז ןעװעטַאר
 ,רעסַאװ ןגידעבעל םעד ןופ ןגָאלשסױרַא געוו ַא ךיז טלָאװעג ןוא ךיז ןעקרונ
 -מורַא םיא ןבָאה רעבייל עגידעבעל יד רעבָא .ןעמונעגמורַא םיא טָאה סָאװ
 ,סױרַא טזָאלעג טשינ רעמ ןוא טלגנירעג
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 !זנוא ףלעה ,יבר רעגילייה ---

 ךיז רע טָאה -- !טשינ ןעד טעז ריא !רעמ טשינ ךָאד ןָאק ךיא --
 ,ןטעבעג

 ףיוא יז ןפרָאװעגנײרַא ןוא עסַאמ יד טּפַאכרַאפ טָאה קערש עגידנגייווש ַא
 ןפיוא רענייא טקוקעג טָאה ןעמ .טייקליטש רעגידעמזַאּפס ַא ןיא טונימ ןייא
 ןוא םלוע ןופ קערש עגידנגייווש יד ןצונסיוא טלָאװעג טָאה לאיחי .ןרעדנַא

 טָאה גנולצולּפ רעבָא .ריט רעד וצ קירוצ געוו ַא ןגָאלשכרוד ךיז טװװאורּפעג
 ,םיא םורַא ךיז ןסָאגעצ ןוא קערש-עמזַאּפס ריא ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז עסַאמ יד

 : רעכיט ןוא דרעב ,רעבייל טימ םיא ףיוא ןסָאגעג

 !זנוא וצ ייוו-יוא !סָאד טסייה סָאװ ,יבר רעגילייה ---

 גידנענייוו ַא טימ ןפורעג לאיחי טָאה -- !לאירזע ,לאירזע ,לאירזע --
 .רעטומ רעד ייב ךיז טעב סָאװ ,דניק ַא יו ,לוק

 רעּפרעק רעניילק ,רעטעשטרָאקעגנייא רעד .ןעשעג זיא רעדנואוו ַא ןוא
 ןיא ןטינשעג ךיז דרעװש ענעלָאטש עסייה ַא יו טָאה לאירזע שמש םעד ןופ

 -נעמַאזוצ ,עטפמַארקעגנייא יד .רעבייל עסַאמ רעגידעבעל ,רעטכידעג רעד
 סרעּפרעק עטנוזעג ,עקרַאטש טּפַאכעגנָא ןעגנַאװצ יו ןבָאה רעגניפ עטּפינקעג

 .לגענ ןוא רעגניפ טימ געוו ַא ךיז גידנרעיובסיוא ,טרעדיײלשעגקעוװַא ייז ןוא
 ,ןלאיחי וצ ןגָאלשרעד ךיז רע טָאה עסַאמ רעגידעבעל רעד ןופ טנַאװ רעד ךרוד

 -כרודַא ,ןגָארטעג םיא רע טָאה ױזַא ,סױרַא-רעייפ ןופ דניק ַא רעטומ ַא יוװ ןוא

 רעבָא ןטסרעמ םוצ ,סיפ יד טימ ןוא טנעה יד טימ ,ּפָאק ןטימ ךיז גידנגָאלש

 זלַאה ןעמוטש ןייז ןופ טלכרָאכעג טָאה סָאװ ,ןעמורב גידעשטורמ ַא ךרוד

 ,טייז סלאיחי ןופ טרעדיילשעג טָאה רֶע ןוא *!ּפָא ןיבר םעד טזָאל, :סױרַא
 ,רעמיצ ןייז ןיא ןגירקעגניירַא ןלאיחי טָאה רע זיב ,סקניל ןופ ןוא סטכער ןופ

 טימ יז טלעטשרַאפ ,טלעטשעגקעוװַא ךיז ןוא םיא רעטניה ריט יד טקַאהרַאפ
 *...בָאריבָאר; :שטורמ םעד טימ ןוא ,רעגניפ עטלּפירקרַאפ ,ּפָאק םעניילק ןייז
 .טיהעגּפָא םיא רע טָאה

 רעמ ליפ ךָאנ טציא זיא טייקליטש יד .ןרָאװעג ליטש זיא םלוע רעד
 .םלוע ןשיווצ ערַאמכ עצרַאוװש ערעווש ַא יו ןגעלעג זיא יז .ןרָאװעג רעטכידעג

 יו זיא ןעשטיס סָאד ,טמורבעגנײרַא רעיוא ןיא ןרעדנַא םעד טָאה רענייא
 :טגערפעג ךיז טָאה ןרעדנַא םייב רענייא .ןעגנַאגעגפיוא ןלעק ןופ ןפייפ ַא
 *? ןעשעג זיא סָאװ ?ןעשעג זיא סָאװ;

 .טרעפטנעעג ןּפיל טָאטשנָא רעגניפ ןבָאה -- ! ךָאד טסעז וד --
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 תומשנ יד יו טרעהעג טָאה רע .רעמיצ ןייז ןיא טכַאמרָאפ ךיז טָאה לאיחי

 יו טָאה סָאװ ,שמש ןעיירטעג ןטלַא ןייז ןופ רָאנ טשינ ,ריט ןייז ןיא ןּפַאלק

 ..ךיז ןטעבעג ןוא ריט ןייז ףיוא לגילפ ענייז טימ טּפַאלקעג לגיופ רעטלַא ןַא
 -פיוא ןענייז סָאװ ,רעבייוו יד ןוא ןדיא יד ןופ תומשנ יד טרעהעג טָאה רע
 ןענייז סָאװ ,ןביוט יד יװ ,ןצכערק עטקיטשרַאפ עליטש ןיא םיא וצ ןעגנַאגעג

 -נײרַא טשינ םענייק רעבָא טָאה רע .ףליה ןוא ץוש םיא ייב ןכוז ןעמוקעג
 ..ךיז וצ טזָאלעג

 ןעמ ןכלעוו וצ ,בייל ַא יו ,טפול סיוא-טלעפ סע ןכלעוו ,שטנעמ ַא יו

 טזָאלעג טָאה ןעמ סָאװ ,דניק ַא יװ ,גנַאלש עגיטפיג ַא ןטפָאהעגוצ טָאה
 -עג המשנ סלאיחי טָאה ױזַא --- ,טנורגּפָא ןכעלרעפעג ַא רעביא ןעגנעה

 -עג עטכעלש יד טניז ,דחּפ ןוא טייקגיאורמוא ןיא טרעטיצעג ןוא טרעטַאלפ
 ןָא ןבעל טנָאקעג טשינ טָאה רע .,ןלַאפַאב לגייפ-ביור יו םיא ןענייז ןעקנַאד
 ענייז רעטנוא דרע יד טקורעגקעװַא טָאה ןעמ יו ,טליפעג שממ טָאה רע .טָאג

 .טפול ןופ טבױרַאב םיא טָאה ןעמ ואוו ,ןטפול רעד ןיא טגנעה רע ןוא ,סיפ

 לגענ יד טימ ,תוחוכ עטצעל יד טימ טָאג וצ טרעמַאלקעג ךיז רע טָאה
 טסענ ןייז ןופ ןרָאװעג טגָאיעגסױרַא זיא סָאװ ,לגיופ רעמירָא ןַא יוװ ,ןייצ ןוא
 ַא ןיא סיפ ענייז טימ ךיז טרעמַאלק ןוא טניוװמערוטש ןסיורג ַא ןופ

 ןעמ .טסענ רעד ןיא לגילפ ענייז טימ טּפַאלקעג טָאה רע .,לגייווצ גידלסיירט
 ..טזָאלעגנײרַא טשינ רעבָא טָאה

 ענייז טימ ,רעּפרעק ןשלגניא ןרָאד ןייז טימ שדוק ןורָא םייב רע טייטש

 ּפָאק ןייז סיוא-טיצ רע .תכורּפ םעד רעביא טיירּפשעגסיױא טנעה ערַאד ,עגנַאל
 ַא ףיוא טלָאװ רע יװ ,ןכיירגרעד ואוו-ץעגרע ליװ ןוא זלַאה ןגנַאל ןייז ןופ

 יד טימ ןגיוצרַאפ ,ןסָאלשרַאפ ףיט ןענייז ןגיוא ענייז .טרעטעלקעג גרַאב

 רעכעל עצרַאוװש ייווצ רָאנ ןענייז ,ייז טָאטשנָא .ייז רעביא ךעלטייה-ןגיוא עניד
 סָאװ .ןייב-ןטעלעקס ןייז ןופ סנברַאש עפרַאש יד רעטנוא ןבָארגעגנייא ףיט

 טסיירעצ טָא זַא ,טניימ ןעמ ןוא ,םינּפ ןייז ןופ טיוה רעד ןופ ךרודַא ךיז טדיינש
 עלעקנוט ייווצ ןענייז ,ייז טָאטשנָא ,ןקַאב ענייז ךיוא ױזַא ...טיױוה יד ןייב רעד

 -ןטעלעקס ןייז ןופ רעבירג עפיט יד ןיא ןייא תוברוח יו ןלַאפ סָאװ ,רעכעל

 ,שדוק-ןורָא םעד רעביא טנעה ענייז ןוא םינּפ ןייז טימ טײרּפשעגסיױא ..,ּפָאק
 טשינ לקָאש ןייא זייק ,געװַאב ןייא ןייק ,ןעוועג טרעווילגרַאפ טלָאװ רע יו

 רעטרעוו עגידנעמַאלּפ םיא ךרוד ןטלָאװ סע יװ ,ןפָא זיא ליומ ןייז .ןָאטעג
 ,ענעמונרַאפ-טשינ ןוא עטרעהעג-טשינ ,ןעמוקעגסיױרַא

 -טיוט ןייז טקירדעגסיוא טָאה סָאד ,ןגָאז ןוא ןעניימ רעטרעוו יד סָאװ רָאנ
 טימ טגיל ןוא ןטסגנַא עטלַאק טימ ןסָאגַאב זיא סָאװ ,םינּפ דנילב ,ךיילב
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 ךשדק חורו ךינפלמ ינכילשת לא; :תכורּפ ןפיוא רָאה עסייוו עגידרעטיצ יד

 *.! ינממ חקת לא
 רָאנ ,ןעמוקעג טשינ זיא גנורעטכיילרעד ןייק .טנייוועג טשינ טָאה רע

 ענייז .ןעועג רע זיא רעצ ןוא טפַאשקנעב ןופ טרעצעגסיוא ,טנקורטרַאפ
 ןייז טערונעגנייא ,תכורּפ םעד םורַא טליּפשעגמורַא ןבָאה רעגניפ עגידרענייב
 .גנַאל-ןהעש ןענַאטשעג רע זיא ױזַא .זַאטסקע ןגידנעייגסיוא ןיא ןירעד םינּפ

 .!ינממ חקת לא ךשדק חורו ךינפלמ ינכילשת לא --
 ןוא ןבעגעג רעטיצ ןגידרעטַאלפ ַא רעּפרעק רעצנַאג ןייז טָאה לָאמלייט

 ,ןסירעגסױרַא ץרַאה ןייז ןופ ךיז טָאה ץכערק ַא
 "44! דבוא ילככ יתייה ,בלמ תמכ יתחכשנ; --
 ךיוה ןייא ןייק ,טייקטרעווילגרַאפ רענעריולרַאפ ַא ןיא ןענַאטשעג זיא רע

 ןענייז ןגיוא ענייז ,ןפָאלשעג טלָאװ רע יו ,םיא ןופ טרעהעג טשינ ךיז טָאה
 ןעקנוזרַאפ ,זַאטסקע ןַא ןיא ןעוועג טשלחרַאפ זיא רע ,ןסָאלשרַאפ ףיט ןעוועג
 ןייז טימ ןבעגעג-קוצ ַא רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ .ןגייווש ןופ םי ַא ןיא
 ...םיא ךרוד ןעגנַאגעגכרודַא טלָאװ םָארטש רעשירטקעלע ןַא יו ,בייל

 טכיל ןייד ןָא קירוצ דניצ ןוא רימ ףיוא תונמחר בָאה ,למיה ןיא עטַאט --
 ..שיגרעטצניפ ןיימ ןיא ןריולרַאפ רעוו ךיא םירָאװ ,רימ ןיא

 ןייז ףיוא ןזיװַאב ךיז ןייש ַא יו טייקגילעז עגידתועינצ ַא טָאה גנולצולּפ
 .סיוא טנעה יד ןוא רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה רע .םינּפ
 רע סָאװ ,ןכיירגרעד סָאװ טלָאװעג טלָאװ רע יוװ ,ךיז ןופ רעכעה טקערטשעג
 ןופ זירּפַאק ַא ןיא טּפינקרַאפ ךיז ןבָאה םינּפ ןייז ןופ ןשטיינק יד .טשינ ןָאק
 ,ןייוועג-לכיימש ןשיטַאטסקע ןַא

 ןגעוו ןביירש םירפס עשידיא יד סָאװ ,ןסעגרַאפ סע רע טָאה ױזַא-יוװ ,טָאג = }
 !ןינע םעד

 -רעביא ןוא בוטש רעד רעביא ןזײרּפש וצ ןביוהעגנָא רע טָאה דיירפ טימ
 יד סָאװ ,סָאד ןעניז ןפיוא ןעמוקעג םיא זיא סע .ןינע ןצנַאג םעד טרעלקעג

 ךיז לָאמטפָא טָאה ןיילַא רע סָאװ ןוא ןינע םעד ןגעוו ןביירש םירפס עשידיא
 -- ."טלעוו רעד ןופ בייהנָא ןיא ןעייטש סָאװ ,ןכַאז יד; ןגעוו טכַארטעגנײרַא

 ? הריחב זיא סָאװ ןוא ".טוג זיא ששר םעד ןוא טכעלש זיא קידצ םעד סָאװרַאפ,
 .םינינע עכיוה עכלעזַא ךָאנ ןוא ."סטכעלש, ןפַאשַאב טָאג טָאה סָאװרַאפ ןוא

 רַאפ לקניוו ַא ןיא ןיילק ןגעלעג טלעוו יד זיא ,טלעוו רעד ןופ ןָאטעגסיוא

 יז טָאה רע .ליּפש ַא ייב דניק ַא יו ,ריא רעביא ןענַאטשעג זיא רע .םיא
 ןעזעג טָאה רע .ןצנַאגניא ןעז יז ןוא ןפיײרגַאב ןוא ןעמענמורַא טנָאקעג ןַאד
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 .ריא ךרוד ךרודַא-ןעייג סָאװ ,ןגעוו עשיגַאזגיז עטגייווצרַאפ ,עטמירקרַאפ עלַא
 ןוא שינעטכידעג רעטגייווצרַאפ ַא ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז רע טָאה טונימ ַא

 ,ץרָאה ןייז ,המשנ ןייז ןסעגרַאפ טָאה רע .טייקגיבייא יד זיא סָאד זַא ,טניימעג
 ךרוד ,ןעלמיה עכיוה יד טימ ןרערט עגיבייא ךרוד ןדנובעגנָא ןענייז עכלעוו
 יד ןגעוו רָאנ טכַארטעג טָאה רע .דסח רעגיבייא רעד ךיז טסיג סע עכלעוו

 רעד .טגיטולבעצ סיפ ענייז ןבָאה ןגייווצ עגידעכעטש יד סָאוװ ,ןלייב ןוא ןצַאר
 וצ טייג ןוא ןטלעװו עשלמיה יד ןופ טמוק סָאװ ,הריציה-ריחב רעד ,שטנעמ

 רע סָאװ ,לייוו רעניילק רעד ךרוד ,ךעבענ ,ךיז טרילרַאפ ,ןטלעו עשלמיה יד

 ןצנַאג ןייז ןָא-טדניב ןוא ,זיא רע 'רעוו ,טסעגרַאפ רע .דרע יד ךרודַא-טייג

 -רָאפ רע .ךיז טניפעג רע ןכלעוו ףיוא ,געוו עלעקיטש םעד טימ רָאנ תוהמ
 טלעוו יד סָאװ וצ ,(זיוהרעדָאפ) רודזורּפ ןרעטצניפ םעד ןיא ךיז טעשזדנָאלב
 יד טימ טייקגירעהעגוצ ןייז ןעניפעגקירוצ טשינ ןָאק ןוא ,ןכילגעג זיא

 ּפָארַא יז טפרַאװ ,טלעוו רעד ןופ סיוא ךיז טוט שטנעמ רעד ןעוו ...ןעלמיה
 לָאמסנעד ,ףוס-ןיא ןשלמיה םעד ןיא רעטעקַאנ ַא ןייטש טביילב ןוא דמעה ַא יו
 רעד סָאװ ,טלעוו-רעד ףיוא יו טשינ זיא סע .תוהמ ןתמא ןייז רע טליפרעד
 -ַאב ןוא ןטיונ רעטיול סיוא ,בעוועג ןייא ןופ רָאנ טײטשַאב *שיא רעצנַאג

 ןדעי ןיא ,רעפעשַאב םוצ ןעמוקנָא ןעמ ןזומ קילבנגיוא ןדעי .ןשינעפרעד

 טכַאד םעדכרוד .טסיב וד ןיילק ןוא גיטשינ יוװ ,טנָאמרעד וטסרעוו קילבנגיוא
 ,תונורסח ןופ זיולב טײטשַאב ,ןבעל ןיא רָאפ-טמוק סָאװ ,ץלַא זַא ,סיוא ריד ךיז

 טלעטש ןעמ זַא .תועשר ןופ ןוא ןשינעפרעדַאב ןופ ,טייקניילק רעטיול ןופ

 פָאד ךיז ןופ ּפָארַא טפרַאװ ןעמ ןעוו ,ןײרַא-לקניוו רעדנַא ןַא ןיא רעבָא ךיז

 ןוא *ןיילַא ךיז, ןסיורג ןופ םידעפ ןבעט וצ ןָא-טבייה ןעמ ןוא לקעּפ עצנַאג
 ןָא "שי, םעד ,"שי, ןסיורג םעד וטסליפרעד ,ייז ףיוא ףיוא ךיז טסביוה וד

 רעשירפ ןייא יו ךיז טסיג סָאװ ,"שיא םעד ,ןגידתומילש םעד .,תונורסח
 ןוא הבהא וצ הארי ,רערעדנַא רעד וצ ךיד טגנערב הגרדמ ןייא --- לַאװק

 יד םורָא ךיד טמענ ,טרָאד טסכיירגרעד וד רָאנ יו ןוא .תוקבדתה וצ הבהא
 ..תומילש ןופ סױרַא-טלעווק סָאװ ,דיירפ עגיבייא

 ךיז ןטפעהַאב ןייז ךרוד ,דיירפ ןופ הגרדמ רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע זַא
 ךעלדנעטשרַאפ ןוא רָאלק ,ןרָאװעג רָאלק ץלַא םיא זיא ,שי ןטָאיַאב ןטימ

 ,ןיינ -- טלעוו רעד ןופ תורצ יד ןעוועג"לטבמ טָאה רע סָאװ ,לוטיב ךרוד טשינ
 ךיז רַאפ קעווצ ַא ןוא תילכת ןסיורג ַא ןעמוקַאב ךיוא טָאה טלעוו יד אקוד --
 ןופ ךרודַא-טריפ סָאװ ,קירב ַא ,טייק רעד ןיא גניר ַא ןרָאװעג זיא יז .ןײלַא

 טָאה ,ריא ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ,ץלַא ןוא ...רעטייווצ רעד וצ טייקגיבייא ןייא
 ףיוא טוט שטנעמ רעד סָאװ ,םישעמ יד ךרוד לייוו .טײדַאב ןסיורג ריא ךָאד
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 טלעוו רעד ףיוא .המשנ סנשטנעמ םעד לַאװק ַא יו ךרוד ךיז טסיג ,טלעוו רעד .

 ,םישעמ יד ךרוד רָאנ יז ןעעז רימ :המשנ סנשטנעמ םעד ןעז טשינ ןעמ ןָאק
 רָאנ ,רעדיילק עכעלרעסיוא יד רָאנ טשינ ןענייז ייז .טוט שטנעמ רעד סָאװ
 -רַאפ םישעמ ענייז ךרוד .המשנ סנשטנעמ ןופ טלַאהניא רעכעלרעניא רעד
 ,המשנ לייט ןייז טָאג ןופ ןגָארקעג טָאה רע .המשנ ןייז שטנעמ רעד טלדייא
 ןָאטוצכָאנ תודימ סטָאג טשרָאד ןסיורג ןייז ךרוד ,ךיז ןטעברַאפױרַא ןייז ךרוד
 טיג ןוא רעכייר יז טכַאמ ,המשנ ןייז ןופ לַאירעטַאמ םעד סיוא רע טלדייא --
 שטנעמ םעד ןופ תילכת רעד זיא סָאד ןוא .תודיחי רענעגייא ןייז ןופ וצ רִיא
 םוצ ןעגנערבוצקירוצ יז ןוא המשנ ןייז ןרעכײרַאב וצ -- ,טלעוו רעד ףיוא

 רַאפרעד .םיא וצ ןעמוקעג זיא יז יו ,רענעש ןוא רעלעדייא ךָאנ דובכה-אסכ
 -כעלנעזרעּפ) תודיחי רעד טימ ןרָאװעג טרעכיײרַאב ןיוש זיא המשנ יד לייוו
 תודיחי ָאד זיא סע יװ טקנוּפ םירָאװ .ןגָארטעג יז טָאה סָאװ ,קידצ ןופ (טייק
 םעד םלוע-לשיונובר רעד טָאה רַאפרעד .ןטנוא תודיחי ָאד זיא ױזַא ,ןביוא
 ןופ זיא ץלַא; :טייטש סע יװ .הריחב רענעגייא ןַא טימ ןעקנַאשַאב שטנעמ
 ןופ בייהנָא רעד זיא טכרָאפ יד לייוו *...! למיח ןרַאפ טכרָאפ יד ץוח ַא ,למיה
 ןעניפעגסיוא לָאז ןיילַא שטנעמ רעד זַא ,ליוו טָאג ןוא .טָאג וצ עביל רעד
 ,ןליוו םענעגייא ךרוד ,םיא וצ ןעמוק לָאז ןיילַא רע ,םיא וצ געוו םעד ךיז ןיא

 רענעגייא טימ ךיז ןופ ןלַארטשסױרַא לָאז ןוא תודיחי ןבָאה לָאז רע ידכ
 ,(טייקלדייא) *תוליצא;,

 וטסָאה טָאג וצ דלַאב -- ..שטנעמ םעד טכַאמעג וטסָאה סיורג יוװ ,יוא,

 סָאװ טימ ,ןליוו ןייז ךרוד ןָאק שטנעמ רעדעי םירָאװ *...! טכַאמעג ךיילג םיא
 ןוא .רעטייל ןופ הגרדמ רעטסכעה פעד וצ ןעמוקוצ ,ןעקנָאשַאב םיא טָאה טָאג
 ןיא ןבעגעגטימ םיא טסָאה וד (רעציטשרעטנוא) קוזיח ןסיורג ַא רַאפ סָאװ ,עז

 ןייז --- ןײלַא ךיז ןופ לייט ַא םיא ןיא טצעזעגניירַא טסָאה !ןיײרַא-ןבעל
 וטסָאה טלַאטשעג ןייד ןיא ; ןטפָאהַאב ריד ןיא גיבייא ןייז לָאז עכלעוו ,המשנ

 ; רעכלעזַא זיא רע רעוו ,ןעקנעדעג גידנעטש לָאז רע ידכ ,טכַאמעג ךיילג םיא
 לָאז רע ידכ ,טצעזעגניײרַא םיא ןיא וטסָאה רשיח-לכש .ַא ןוא ץרַאה ַא ןוא
 טכעלש סָאװ ןוא טוג סָאװ ,ןײטשרַאפ ןוא ןליפ ,ןטסעמּפָא ןוא ןגעוװּפָא ןענָאק
 ןעלגנַאר וצ ןבָאה לָאז שטנעמ רעד ידכ ,ןפַאשַאב וטסָאה עטכעלש סָאד ןוא .זיא
 טשינ הריחב ןייק ךָאד טלָאװ ,עטכעלש סָאד טשינ ןעוו םירָאװ .טימרעד ךיז
 ןיא ,םיתיחשמ עלַא טימ ןטש םעד ןפַאשַאב רַאפרעד טָאה טָאג ןוא ...ןעוועג
 .סטכעלש וצ ןדערנָא םיא לָאז רע ,ערה"רצי ַא טצעזעגניירַא שטנעמ םעד

 .ןרעסעברַאפ וצ עטכעלש סָאד ןפַאשַאב עקַאט וצרעד זיא שטנעמ רעד רעבָא
 ףיוא ןשטייטסיוא טשינ ןָאק ןעמ סָאװ ,סטכעלש ןייק ָאטשינ זיא סע םירָאװ
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 ,הבשחמ רעטוג רעד ךרוד ,סטוג ןיא סע ןעלדנַאװרַאפ וצ ,טסייה סָאד ,טוג

 .ןטוג םוצ עטכעלש סָאד ףיוא ןעמ טביוה ,ןטכעלש ןיא ןיײרַא-טיג ןעמ סָאװ

 ןעמ סָאװ ,םעדכרוד ,הבהא לש םירוסי ןיא ןעמ טלדנַאװרַאפ םירוסי יד ןוא
 ידכ ,רַאפרעד םלוע-לש-ונובר רעד סָאד טָאה ןָאטעג ןוא .ביל רַאפ ייז טמענ

 ידכ ,ערה-רצי םעד ןייז-חצנמ לָאז רע ידכ ,רובג ַא ןייז לָאז שטנעמ רעד
 טדיילקַאב ףמַאק םעד ןופ ןעמוקסורַא לָאז רע ידכ ,סיורג ןייז ןלָאז תויכז ענייז :

 סָאד טזָאלעג םיא טסָאה וד ,טייקלדייא רענייש ןוא הרובג רעסיורג טימ
 ,ןפיול ןײלַא ,ןבעל ןיא ןכַאמוצכרודַא טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,געוו לקיטש

 טמוק ,יוא .תודיחי רענעגייא טימ טדײלקַאב ריד וצ ןעמוקקירוצ לָאז רע ידכ

 טשינ ןָאעטג טָאה םלוע-לש-ונובר רעד דסח ןסיורג ַא רַאפ סָאװ ,טעז ןוא

 ,בָאה ,רעגידניז ,ךיא ןוא ,שטנעמ ןימ ןצנַאג ןטימ רָאנ ,לארשי טימ רָאנ
 טימ ,הנתמ עטסערג יד זנוא ןופ ןעמענוצ טסלָאז וד זַא ,טלָאװעג ,הלילח
 *!ןליוו ןייז ,הריחב יד -- ,שטנעמ םעד ןעוועג-הכזמ טסָאה וד רעכלעוו

 ןוא ,ןגיוא ענייז טנפעעגפיוא טָאג טָאה ,דסח ןופ העש רעד ןיא ,טציא

 ןענַאטשרַאפ ןוא לארשי ןופ געוו םעד טיירב ןוא רָאלק ױזַא ןעזעג טָאה רע
 ,םעדכרוד .טָאג ןופ רובג רעד זיא לארשי .,ןדייל ןוא תורצ ענייז ןופ םעט םעד
 יד ןייז-וצ-םייקמ יניס גרַאב םייב לוע םעד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רע סָאװ

 ַא ,"םייוגל רוא? ןַא ןרָאװעג רע זיא ,טָאג ןופ תודימ יד ןענייז סָאװ ,תווצמ

 םוצ הלואג רעד ןופ געוו םעד ףיוא רעטערטסיוארָאפ ַא ,רעטײרּפשרַאפ-טכיל

 ,זיא רע רעוו טפָא טסעגרַאפ רעבָא לארשי ."םימיה-תירחאב, ןופ גָאט ןסיורג
 זַא ,ליוו ןוא ,ןבילקעגסיוא ךיז טָאה טָאג סָאװ ,"שדוק-םע, רעד זיא רע זַא

 ; טָאג ןופ תודימ יד ןכעלקריוורַאפ תווצמ ענייז ךרוד ,ןבעל ןייז ךרוד לָאז רע
 ןוא םייג יד אנקמ זיא רע ,ךָאי םעד ךיז ןופ ןפרַאװּפָארַא ליו לארשי

 ןופ תורישע םעד ןוא טיײקשירַאנ רעד ףיוא קלח ןייז ןשיוטרעביא ליוו

 רעד ןופ געוו םעד ףיוא ןייג וצ וחרכילעב םיא טיונ טָאג רָאנ .טלעוו רעד
 םיא ףיוא ןָא טָאג טקיש ,געוו ןופ ּפָארַא-טייג לארשי ןעוו ,לָאמ ןדעי ןוא ,הלואג

 -תיראש םעד רעביא גידנעטש טזָאל רע כעבָא .ןקערשרעד וצ ףלעוו עזייב
 יד ןעוו ןוא .טָאג ןופ ילכ יד זיא רע לייוו ,גיבייא זיא לארשי לייוו ,לארשי

 רעוו ? תודימ סטָאג ןטלַאהנייא טעװ רעװ ,ןכערבעצ ,הלילח ,ךיז טעװ ילכ
 ,געוו ןייז ןייג לָאז רע ,לארשי רע טיונ וחרכ-לעב ? תווצמ יד ןייז-םייקמ טעוו

 ןירַא ,לוכיבכ ,טיג ןוא ,לזייא גינעּפשרעדיװ ַא יו רעטנוא םיא טביירט רע

 ןתמא רעד ןיא .,לארשי ןגינייּפ ןלָאז ייז זַא ,רעקלעפ יד ןופ רעצרעה יד ןיא
 ,ןענייז ייז ,ןדיא יד ןעגנע ייז סָאװ ,גידלוש טשינרָאג םייוג יד ,ךעבענ ,ןענייז
 ,ןפָארטש ו? זנוא םיחילש סטָאג רָאנ ,טגָאז דיסחה-הדוהי רעגילייה רעד יו
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 ,זנוא ןגָאלש סָאװ ,םייוג יד ףיוא ףרַאדַאב ןעמ .טָאג ןגינעּפשרעדיװ רימ ןעוו

 זנוא ןעוט ייז סָאװ ,ןייז-לחומ ייז לָאז רע ,ןטעב טָאג ןוא ןבָאה-תונמחר סיורג
 יז ןענייז סָאװ םירָאװ .תוחילש עטכעלש סָאד יז ןופ ןעמענוצ לָאז ןוא ,ןָא
 ןיא ןבעל עצנַאג סָאד לארשי ךעבענ ךיז טנערב ױזַא ? גידלוש ךעבענ ןעד
 ןייז לָאז לארשי ןופ קלח רעד ידכ ןוא ,דימת-הלוע ןַא יװ ,ןוויוא-ךלַאק ַא
 רעד ףיוא רעטלייװרעדסיוא רעד רָאנ טשינ ןייז לָאז רע ידכ ,רעסערג ךָאנ
 טלעטש ןוא געוו ןפיוא םיא תיחשמ רעד ךיז טפרַאװ ,למיה ןפיוא ךיוא רָאנ ,דרע
 לארשי .ןטש ןוא שטנעמ טימ ךיז טלגנַאר לארשי רעבָא ,ןגעקנַא םיא ךיז
 רבוג.זיא רע ,ןענירעד ןופ תיחשמ םעד ,ןסיורד ןופ תיחשמ םעד טפמעקַאב
 ןעמרוטש ןיא .לוע סטָאג ןּפעלש וצ ןקור ןייז ןייא ףיט טגייב ,ערה'רצי ןייז

 ,ריד זיא ליואוו יו .געוו סטָאג ףיוא רע טייג תורצ ןופ םי ןיא ,ןזיורב ןוא
 ןופ םירוסי עלַא ןגָארטוצרעביא ,וצרעד ןעוועג-הכוז טסָאה וד סָאװ ,לארשי
 -םערתמ ריד ףיוא בָאה ךיא ןוא -- !ןגעוװ-סנעמָאנ ןביל ןייז ןופ טלעוו רעד

 וד זַא ,טונימ ןייא ףיוא ,הלילח ,טלָאװעג בָאה ךיא !למיה ןיא עטַאט ,ןעוועג
 רעזנוא ףיוא טגײלעגפיורַא טסָאה וד סָאװ ,קַאּפ םעד זנוא ןופ ןעמענוצ טסלָאז
 םעד ףיט ןייא-ןגייב רימ ,רערעווש ךָאנ םיא ךַאמ ,רעסיז עטַאט ,ןיינ .לסקַא
 ,אשמ יד זיא טכייל יו ,תורצ יד ןענייז סיז יו !ןָא-ןדָאל ,ןָא-ןדָאל ןוא ןקור
 -..! ןגעוו-סנעמָאנ ןייד ןופ טגָארט ןעמ סָאװ

 ןרָאװעג-ךיילב זיא רע .בוטש ןטימניא ןייטש ןבילבעג רע זיא גנולצולּפ
 טנעה ענייז .םיא ןופ ןפָאלטנַא טלָאװ ןבעל ןופ רוּפש רעדעי יװ ,ךוט ַא יו

 ךרוד ךרודַא טלָאװ טסָארפ רעסיורג ַא יו ,ןרעטיצ וצ ןביֹוהעגנָא שממ ןבָאה
 קערש רַאפ .ןרעדנַא ןיא סנייא ןּפַאלק וצ ןביױהעגנָא ןבָאה ןייצ ענייז ןוא ,םיא
 ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה סע ,ןָאט טירט ןייק טנָאקעג טשינ טושּפ רע טָאה
 טלַאהּפָא ןָא טקניז רע ןוא סיפ ענייז רעטנוא טנפעעגפיוא ךיז טָאה ךָאל ַא זַא
 ,עלקה:ףכ ןיא

 ןייטשרַאפ ,הלילח ,ןלעװ לָאז ךיא זַא ,ךיא ןיב סָאװ ןוא ךיא ןיב רעוו;
 "סיוא םיא ךיז טָאה סע .ןגירשעגסיוא רע טָאה -- *? םלוע-לש-ונובר םעד
 ,שינרעטצניפ עכעלדנעמוא יד טגידנעעג םיא רַאפ ךיז טלָאװ טציא יוװ ,ןזיוועג
 ןופ טָאה רע זַא ,טושּפ ךָאד טסייה סע .טעשזדנָאלברַאפ טָאה רע רעכלעוו ןיא
 ןעגנודעגנָא ךיז בָאה ךיא ,יסָאװ !ןפרָאװעגּפָארַא םימש-תוכלמ-לוע םעד ךיז
 ןוא ,םישעמ ענייז ךעלדנעטשרַאפ ןכַאמ רימ לָאז רע ,יאנתב רָאנ ,טָאג וצ
 לָאז ךיא זַא ,ךיא ןיב רעוװ ןוא *.ויכרד לכב 'ה קידצ. ...? טשינ ,הלילח ,ןעוו

 רע סָאװ ץלַא ןוא ,ןבָאה-ארומ ןעמ ףרַאדַאב טָאג רַאפ ? ןייטשרַאפ ןלעוו םיא
 ,םירוסי יד ןוא .הבוטל וז םג --- ןטוג םוצ ןשטייטסיוא ןעמ ףרַאדַאב טוט
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 רַאפ ןעמונעגנָא ןרעוו ןלָאז ייז ידכ ,ןייז-וצ-לבקמ ןעמ ףרַאדַאב ,טקיש רע סָאװ
 ,טוט רע סָאװ ןוא .ןליוו רעגילייה ןייז זיא ױזַא םירָאװ ,הבהא-לש:םירוסי

 זיא טּפשמ ןייז ןוא טכערעג זיא רע לייוו ,ןיד םעד ןגיטכערַאב ןעמ ףרַאדַאב
 .טכערעג

 רע .געוו ןשלַאפ ַא ףיוא טייג רע זַא ,ןעזעגנייא ךעלרעּפנײשַאב טָאה רע
 ,טייוו ױזַא ןייגרעד טנַאקעג טָאה רע זַא ,טעשזדנָאלברַאפ ואוו-ץעגרע ךיז טָאה

 -ארומ סיורג ןביוהעגנָא טָאה רע .ןעמוקמוא טנָאקעג ,הלילח ,ךָאד טָאה רע

 ןרעלקוצכָאנ ןביוהעגנָא ןוא ךיז ןיא טפיטרַאפ ךיז טָאה רע ,ךיז רַאפ ןגירקדוצ
 | ,םישעמ ענייז ןגעוו

 ןגיוא ענייז ןענייז ,טָאג ןופ המיא יד ךיז ףיוא ןגױצעגפיורַא טָאה רע זַא

 קערש טימ ,טכיל רעדנַא ןַא ןיא ןעזעג גנידצלַא ןיוש טָאה רע .ןרָאװעג-גיטכיל
 ןופ המיא רעד רַאפ טרעטַאלפעג ןוא טרעטיצעג טָאה המשנ ןייז .ץרַאה ןיא
 טשינ טסייוו רע .טגידניזרַאפ ךיז סעּפע טימ טשינ ,הלילח ,רע טָאה יצ .טָאג

 זיא טימעג ןייז ןוא הואג טימ לופ זיא ץרַאה ןייז לייוו ,ןייא טשינ סע טעז ןוא
 ,ןייא טשינ טעז רע ןוא טרעטצניפרַאפ ןגיוא ענייז ןענייז םעדכרוד .ץלָאטש
 .ןָאטעג טָאה רע סָאװ

 טָאה ןוא שדוק-ןורָא םוצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא סיפ עטקַאהעגרעטנוא טימ
 :ןטעבעג ןוא טנייוועצ ךיז

 ,ךיד טעב ךיא ,ךיד רָאנ טשינ םענייק בָאה ךיא ,םלוע-לש-ונובר ---

 -רעווש זיא ץרַאה ןיימ ,טרעטצניפרַאפ ןענייז ןגיוא עניימ ,םלוע-לש-ונובר
 טייקגיטומסיורג ןיא ןוא טייקצלָאטש ןיא ןעגנַאגעג ןיב ךיא לייוו ,ןרָאװעג

 עלַא .ריד ץוח ַא םענייק טשינ בָאה ךיא ,רימ ףיוא תונמחר בָאה .ריד רַאפ
 ךיא ןיב ריד ןיא רָאנ ,טלעװ רעד ןופ ןטינשענּפָא ןענייז ןעלצרָאװ עניימ
 ,דניז טימ לופ ןיב ךיא .,ריד ןופ ּפָא טשינ ךימ ףרַאװ ,ךיד טעב ךיא .ןטפָאהַאב
 לָאז ךיא זַא ,ץרַאה ןיימ ןוא ןגיוא עניימ עשז-ןפע .םירעוו טימ בורג ַא יו

 ןענָאק לָאז ךיא ידכ ,ריד רַאפ טגידניזרַאפ ךימ בָאה ךיא סָאװ טימ ,ןעזנייא
 טשינ רעמ ןָאק ךיא םירָאװ ,םינּפ ןייד רַאפ ןעמוק ןוא רעלעפ ןיימ ןטכיררַאפ
 ...ריד ןָא ןייז

 ןוא בייל ןייז .שינרעטַאלפ ןיא ,שינרעטיצ סיורג ןיא ןענַאטשעג זיא רע
 רעגיטשרָאד זיולב ןעוועג ןענייז ,ןזעוו גידעבעל ןייא ןיא טגינייארַאפ ,המשנ
 טרעהעג ןענייז רעטרעוו ענייז זַא ,זײװַאב ַא ,ןכייצ א ןעמענרַאפ וצ רעגַאב
 ענייז עלַא טרירטנעצנָאק טָאה ןוא ךיז ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע .ןרָאװעג
 ןיא לוק ַא טרעהעג טָאה רע .םענרַאפ ןגיצנייא םעד וצ תוחוכ עטכַאוועגפיוא
 :טדערעג סע טָאה ךעלרעּפנײשַאב ,ךיז
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 -קעװַא ןוא שינעפעשַאב ןיימ ףיוא טַאהעג-תונמחר טשינ טסָאה וד לייוו ---

 ןופ יז ןטינשרַאפ ןוא ,הבושת ןָא ,זיולב ןוא טעקַאנ טלעוו רעד ןופ יז טקישעג

 . . . ןטלעװ עדייב

 טכַארבעגמוא בָאה ךיא ןוא ןלזג ַא ךָאד ךיא ןיב ,ױזַא ביוא .,.! ייוו-יוא --

 .טכַארבעגמוא טלעוו עצנַאג יד יו טקנוּפ זיא סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא ןבעל ַא

 רעמ טשינ בָאה ךיא .שפנ ַא רַאפ שפנ ַא ,ןיד ןייד סיוא-ריפ ,םלוע-לש"ונובר

 ַא רַאפ ריד סע גנערב ךיא .ןעקנָאשעג רימ טסָאה וד סָאװ ,ןבעל ןיימ רָאנ

 .דניז עניימ רַאפ הרּפכ ַא ןייז סע לָאז ןוא וצ סע םענ .ןברק

 ןוא טעקַאנ טָאג רַאפ רע טייטש טציא זַא ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה סע

 זיא ןילַא המשנ עטעקַאנ ןייז ,םיא רַאפ ןָאטעגסיוא זיא ןבעל ןייז וליפַא ,זיולב

 ,ןבילברַאפ

 : עמיטש יד ןרעה וצ ןעמונרַאפ טָאה ץרַאה סָאד רעבָא

 המשנ יד טסָאה וד סָאװ ,רַאפרעד :טּפשמעג טָאה הלעמ-לש-הבישי יד --

 אבה-טלועל-קלח ןייד ריד לָאז ,הבושת ןָא טלעװ רעד ןופ טקישעגקעוװַא

 | .ןרעוו ןעמונעגוצ

 טָאה רע .עמיטש רעד ןופ ןגָאלשרעד יװ עלייוו ַא ןענַאטשעג זיא רע

 : טגָאזעג ןוא דרע רעד וצ ףיט ּפָאק ןייז ןגיובעגנייא

 לָאז סָאװ ,אלימ !טכערעג זיא טּפשמ ןייד ןוא טכערעג טסיב וד --

 ? ןָאט ךיא
 טנפעעגפיוא טָאה רע .דיירפ טימ ןרָאװעג ןסָאגַאב םינּפ ןייז זיא גנולצולּפ

 :החמש סיורג טימ טגָאזעג ןוא טנעה יד

 וצ ןעניד ןָא-לָאמטנייה ןופ ךיא לעװ !הבוטל וז םג !זיא סע טוג יוװ --

 ןביל ןייד ןופ זיולב ןוא זיולב רָאנ ,רכש ןייק רַאפ טשינ ,למיה ןיא עטַאט ,ריד

 ! ןגעוו-סנעמָאנ

 םעד רעביא גנורעדנואוורַאפ ענעגייא ןייז ןשָאלעגסיױא טשינ ךיז טָאה ךָאנ

 רע יװ ,ךיז רעביא טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,הגרדמ רעכיוה רעד ןופ קילג

 : ךיז ןיא עמיטש יד טרעהעג טָאה

 ריד טרעוו אבה-םלועל-קלח ןייד .ןוז ןיימ ,ןעוועג חצנמ ךימ טסָאה --

 רעד רַאפ הרּפכ ַא ןייז לָאז סע ידכ ,ןעמונעגנָא טרעוו ןברק ןייד ,ןבעגעגקירוצ

 ...!המשנ רעד ןופ דניז

 : ןפורעגסיוא ןרערט ןיא רע טָאה רעטזיילרעד ַא

 *טיײקמירָא ןיימ ןיא טסיירט יד זיא סָאד ,ףיוא ךימ טלַאה דָאנג ןייד, ---

 ...החמש ןופ ןרערט ןעוועג ןיוש רעבָא ןענייז סע .ךיז טנייוועצ ןוא ---

 עַאוי םוצ רעסַאװ ןבעג ךיז ןסייהעג ןוא שמש םעד ןפורעגניײרַא טָאה רע
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 .ןזָאלנײרַא םלוע םעד ןסייהעג ןוא ןעוועג-םעוט סעּפע
 "עג ןוא קילב ןטניוטשרעד ַא טימ טקוקעגנָא םיא טָאה רעטלַא רעד

 ..טלמַאטש

 טגָאזעג רע טָאה -- !ןעשעג סע זיא תוכז רעייז ןיא ,לאירזע 'ר ,ָאי ,ָאי --
 ,רעטסיירטעג ַא

 םייב .הבושת ןופ גָאט ַא ףיוא גָאט םעד טגײלעגּפָא רע טָאה סנגרָאמוצ
 -םיױרַא ידכ ןוא ,טסַאפעג גָאט ןצנַאג ַא ,ןטק-רוּפיכ-םוי טגָאזעגּפָא ןענעווַאד

 ןיא ןעוועג-קסוע גָאט ןצנַאג ַא רע טָאה ,טָאג ןופ המיא יד ךיז ףיוא ןעיצוצ
 -תבוח; םוצ ןעמונעג ךיז רע טָאה דיא רעטושּפ רעדעי יוו .םירפס-רסומ

 -בק, ןיא טקוקעגנײרַא וליפַא ,"המכח-תישאר; ןיא ןעוועג-קסוע ,*תובבלה
 ענייז עלַא טימ ,גיטפַאהרָאװ םונהיג םעד ןלעטשוצרָאפ ךיז ידכ ןוא ,"רשיה

 טשטייטרַאפ ןלעטש יד ךיז רע  טָאה ,סע ןרעדליש םירפס יד יוװ ױזַא ,םייוניע
 .דחּפ רַאפ רעסַאװ יװ ןרָאװעג ןסָאגעצ זיא ץרַאה ןייז זיב ,שטייט-ירבע ףיוא

 םעד ןעזעג טושּפ טָאה רע לייוו ,ןלַאפעגקעװַא טשינ ,הלילח ,ריש זיא רע
 וצ ךיז ידכ ,ןגיוא ענייז טימ ,סע טביײרשַאב "המכח-תישארג רעד יװ ,םונהיג
 עלעקיטש ַא טימ ץרַאה סָאד טנעלעגרעטנוא ךיז רע טָאה ,תינעת ןופ ןקרַאטש
 .רפס שידיסח טבילַאב ןייז ןעוועג זיא סָאװ ,ךלמילא יבר ןופ *ךלמילא-םעונע
 ױזַא ןבירשַאב זיא סע ואוו ,"םידיסח-רפס; סָאד טנעיילעג ךיוא טָאה רע

 טושּפ ךיז טָאה רע .ןבָאה-ביל םלוע-לש-ונובר םעד ףרַאדַאב ןעמ יװ ,ןייש

 תינעת םעד ןבעגעג תוחוכ םיא טָאה סע ןוא רעטרעוו יד טימ טקיווקרעד

 רַאפ טכַאנרַאפ ...גָאט רעסייה רעגנַאל ַא ןעוועג זיא סע םירָאװ ,ןטלַאהוצסיוא
 ,שרדמה-תיב ןסיורג ןופ שמש םעד ,ןמחנ 'ר ךָאנ טקישעג רע טָאה החנמ

 רופיכ:םוי ברע ןדיא עלַא טָאה ןוא דיא רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא רעכלעוו
 ןפיוא טקוקעג טָאה ןוא ריט רעד ייב ןענַאטשעג זיא ןמחנ 'ר .תוקלמ ןגָאלשעג
 -סיוא ןוא טייקכיילב ןופ ןטכיולעג טָאה םינּפ ץנַאג ןייז סָאװ ,ןיבר ןכיילב
 | ,טייקטעשטומעג

 !רימ ךָאנ טקישעג יבר רעד טָאה סָאװ --

 ךייא ךָאנ בָאה ךיא םירָאװ 1 קיסַאּפ ןטוג ַא סעּפע טָאה ריא ,ןמחנ 'ר --
 ןעוועג-ףדגמו-ףרחמ טָאה סָאװ ,טכענק ַא תוקלמ ןגָאלש טלָאז ריא ,טקישעג
 ! רַאה ןייז ןיא ןעוועג-דרומ ןוא

 ןיילַא רע זיא .טליצ ףלָאװ רעד ןיהואוו ,ןענַאטשרַאפ ןמחנ 'ר ךָאד טָאה
 רע םירָאװ) לדרעב גידנור ןייז ןופ רָאה עצרַאװש יד .ןרָאװעג ךיילב ךיוא
 ,ןרָאװעג ףייטש שזַא ןענייז (ןרָאי-לטימ יד ןיא ןַאמ רעגיטפערק ַא ןעוועג זיא
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 רעייז זיא יבר רעד םירָאװ) ןיבר םוצ תונמחר טימ ןפורעגנָא ךיז רע טָאה

 : (ןעוועג ךַאװש
 ןייק ןרעפטנערעביא טשינ טסלָאז וד זַא ,ןבירשעג ךָאד טייטש סע --

 ! רַאה ןייז ןופ טנעה יד ןיא טכענק
 : לכיימש ןטוג ַא טימ ןפורעגנָא יבר רעד ךיז טָאה
 ליוו ךיא; :רַאה ןייז וצ טגָאזעג טָאה סָאװ ,טכענק ַא ןגעוו טייג סע --

 טימ טוג רימ זיא סע ןוא זיוה ןייד ביל בָאה ךיא ,ריד ןופ ןייגקעװַא טשינ

 יריד
 ױזַא זיא ןוא ןײרַא דרָאב רעצרַאװש ןייז ןיא טצכערקעגּפָא ןמחנ 'ר טָאה

 : יבר רעד יװ ןרָאװעג ךיילב
 6 טכענק ןייק טשינ ךָאד עז ךיא ? טכענק רעד זיא ואוו ---

 .קיסַאּפ רעייא ּפָארַא-טמענ ,ןמחנ 'ר ,טכענק רעד ןיב ךיא --

 רעד ייב דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה לאיחי 'ר יבר רעד ןוא
 ןגָאלשעג םיא טָאה ןמחנ 'ר ןוא ,רוּפיכ-םוי יוװ ,בוטש-ןיד-תיב ןייז ןיא ריט
 יבר רעד ןוא ,קעלש עטכייל גיסיירד-ןוא-ןיינ קיסַאּפ ןייז טימ ןקור ןייז ףיוא

 םיא טָאה ןמחנ 'ר .טּפַאלקעג ךיז ץרַאה ןיא ,טגָאזעג-יודיו ייברעד טָאה
 םעד קנילפ ןוא לוטש רעד ףיוא םיא טצעזעגקעוַא ,דרע רעד ןופ ןביוהעגפיוא

 עניילק ענייז ןופ ןפָאלעג םיא ןענייז ןרערט יד םירָאװ .טזָאלרַאפ בוטש סניבר
 .ןײרַא לדרעב ץרַאוװש ןייז ןיא ןגיוא

 ץרַאה טכייל ַא טימ .טסיירטעג טליפעג יבר רעד ךיז טָאה תוקלמ יד ךָאנ

 טסייג םעיינ ַא זַא ,טליפעג טושּפ טָאה רע .טנװַאדעג בירעמ ןיוש רע טָאה
 ,ןפַאשַאב טָאג םיא טָאה

 סָאד ,בירעמ ךָאנ ןיוש ,רעטעּפש םיא טָאה לאירזע 'ר שמש רעד ןעוו

 ןעזעג רע טָאה ,תינעת ןכָאנ ןעקנירט וצ טכַארבעגנײרַא ךלימ עסייה לּפעט

 ,ןגיוא ענייז ןופ ןרערט יד לכיט ןטרילָאק ןטימ סיוא ךיז טשיוװ יבר רעד יו
 ךיז ןעמונעג רע טָאה ,ןגָאלשסיוא ןכָאנ טסיירטעג טָאה ןעמ סָאװ ,דניק ַא יו
 טָאה רע סָאװ .,רעטרעוו:רעזייבעג טימ ןעילבעב וצ ןוא ןעלמַאטש וצ תושר
 :ןעגנערבסיױרַא טנָאקעג סעצנָאװ ענייז ךרוד םיוק

 *! גונעג ןיוש ,ןיוש, : ןסייה טלָאזעג טָאה סָאד -- ...! ןיו-ש-ש-ש-ש --

 ! ןָאט-הבושת ןענָאק וצ ךָאנרעד ידכ ,ןגידניז וצ טוג זיא סע ,לאירזע --
 זיא סע --- .תובהלתה סיורג ןוא לכיימש ןגידנרערט טימ טגָאזעג רע טָאה --
 טימ זגורב לסיב ַא ןעמ טרעוו --- ,שפנ-דידי ַא טָאה ןעמ יוװ ,ױזַא טקנוּפ ךָאד
 ..!ןטעברעביא םיא טימ ןענָאק ךיז לָאז ןעמ ידכ ,םיא



 || לטיּפַאק

 זנע ג עסייוו

 טשינ םיא זיא ןבעל סָאד רעבָא ,טייצ לקיטש ַא טבעלעג ךָאנ טָאה רע

 וד ןעוו .ןבעל ןפיוא ןעוועג רהרהמ טשינ ,הלילח ,טָאה רע .ןעוועג-אחינ רעמ
 ,טסיב וד ןעוו ןוא ,הווצמ עטסערג יד ןבעל סָאד טרעוו ,תווצמ יד םייקמ טסיב

 ןייד רָאנ טשינ טסנקיילרַאפ ןוא וטסואימרַאפ ,ןבעל ןפיוא רהרהמ ,הלילח
 "יו ןוא ,ןדנובעגנָא טסיב וד רעכלעוו טימ ,הריצי עצנַאג יד רָאנ ,ןבעל ןגייא
 זיא ,טקנעברַאפ ךיז טָאה המשנ ןייז רָאנ ..? הלילח ,סָאד רע ןָאק יױזַא

 ללּפתי הז לעא :ןבירשעג טייטש סע יװ ױזַא .טָאג ךָאנ ןרָאװעג-גיטשרָאד
 -- טייהנגעלעג רעדעי ייב .רעמורפ רעדעי טעב םעד ףיוא -- *דיסח לכ

 :טגָאזעג זיא סע סָאװ ,ןליפרעד ןענָאק לָאז רע ידכ .טיוט םעד ןעמ טניימ
 רעצנַאג ןייד טימ ןוא ץרַאה ץנַאג ןייד טימ טָאג ןייד טָאג ןבָאה-ביל טסלָאז וד
 ...המשנ

 טלעוו יד ןטכַארטַאב וצ ןעוועג טניואוועג רע זיא ןָא-זייוודניק ןייז ןופ

 לייוו ַא ףיוא רָאנ ךיז טלַאה ןעמ ןכלעוו ןיא ,(רודזורּפ) זיוהרעדָאפ ַא רַאפ רָאנ
 רעד ןיא ןעמוקוצניירַא רָאפ םיא ןיא ךיז טיירג ןעמ ,ןיכמ ךיז זיא ןעמ ןוא
 רעבָא תויה .טלעװ עטייווצ יד ךיז טימ רָאפ-טלעטש סָאװ ,םייה רעגיבייא
 / ןתמא עגיבייא יד רָאנ טשינ ןענופעג ךיז .ןבָאה *םייה; רעד ןיא
 ,תורוקמ יד ןוא ןייז ןצנַאג ןופ תילכת רעד ,ןטייקגילעזטייל עגיבייא יד ןוא

 ךיז טָאה טלעוו רעטייווצ רעד ףיוא רָאנ -- ,הקיני יד טּפעש ןעמ ןענַאוונופ

 סָאדלַא ,ןבעל םעד ןיא טרעוו ַא םיא רַאפ טַאהעג טָאה סָאװ ,ץלַא ןענופעג ךיוא

 ,לזייר בייוו ןייז ןופ ,רעטומ ןייז ןופ תומשנ יד -- ,עטוג ןוא ענייש ןוא ערעייט
 רעד -- ,םייבר ענייז ,ןעקנעב וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע רעכלעוו ךָאנ
 טנרעלעגּפָא ךיז טָאה רע ןכלעוו ןופ ,רעקרואוו רעד ,רעקצָאק רעד ,רעטָאפ
 רָאנ טשינ ןעמוקעגרָאפ טלעװ עטייוצ יד םיא זיא -- ,תובוט-תודימ

 עלַאער םיא ייב ןעמונעגנָא ךיוא טָאה יז רָאנ ,המשנ ןייז רַאפ םייה עגיטסייג ַא
 ,"ךיא ,, ןכעלנעזרעּפ ןייז רַאפ םייה רענעגייא ןַא ןופ ןעמרָאפ

 ילב יורש) בייוו ַא ןָא טבעל ,לאיחי 'ר יבר רעד ,"דיא-םיליהת; רעד תויה
 ,טַאהעג-לביארַאפ םיא ףיוא ןבָאה רוד ןייז ןּופ *עסיורג, יד ןכלעוו בילוצ ,(השא
 ותעשב םולשה-וילע רעטָאפ ןייז סָאװ ,הליפת יד ךיז ףיוא ןטעבעג רע טָאה

 םיא טָאה טָאג ןוא ...ןקז ַא ןיא ןעלדנַאורַאפ םיא לָאז טָאג זַא ,ןטעבעג טָאה
479 
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 ןיא ןלַאפעגניירַא גידתמא זיא רע ןוא ןרָאװעג-םיוקמ זיא הליפת ןייז ,ןפלָאהעג

 "-ערטא רעדעי ןופ טיהעגסיוא ןרָאװעג זיא רע ,ןפלָאהעג םיא טָאה טָאג .תונקז
 ..ןַאמ רעטלַא ןַא ןעוועג טושּפ זיא רע ."ןויסנ; ןדעי ןופ ןוא "שינעפ

 עגילייה יד יוװ ,ךָאד זיא יז ,בייוו ַא ןופ עיידיא יד ,ללכב השא יד רעבָא
 קידצ םוצ רָאנ ךָאד טמוק הניכש יד םירָאװ .הניכשה תניחבב ,ןביירש םירפס
 1! השא ןַא ןָא ןיילַא זיא רע סָאװ ,קידצ רעד רעבָא טוט סָאװ .גוויז םעד ךרוד

 עצנַאג יד םירָאװ) טייקכעלנעזרעּפ עצנַאג ןייק טשינ ךָאד רע זיא לָאמסנעד
 סע יװ ,רָאּפ יד רָאנ ,רעגיצנייא רעד טשינ זיא שטנעמ ןופ טייקכעלנעזרעּפ

 קידצ רעד ןעוו תעשב רָאנ .("םתוא ארב הבקנו רכז, :ןבירשעג ךָאד טייטש
 סָאד םיא טערטרַאפ יז ,קידצ ןיא הניכש יד ךיז טפעהַאב ,בייוו ַא ןָא ןיילַא זיא
 טשינ לָאז רע ידכ ,ּפָא טשינ םיא טזָאל ןוא םיא טימ ךיז טדניברַאפ יז ,בייוו

 "עג עטכעלש וצ ןעמוק ךָאנ ןָאק רע לייוו ,ןילַא טדײשעגּפָא ןוא טזָאלרַאפ ןייז
 ,טזָאלרַאפ ןוא ןיילַא זיא רע ןעוו ,לָאמ ןדעי יו ,טליפעג לאיחי טָאה .ןעקנַאד
 ןּפַאלק ןביוט יװ ,טרעהעג רע טָאה לָאמַא ,ןטסיירט םיא טמוק הניכש יד זַא

 תולוק גוו ,טרעהעג רע טָאה לָאמַא .ןעלגילפ ערעייז טימ ּפָאק ןייז רעביא
 יד ןיא ,תוצח ייב טכענ עטעּפש יד ןיא .םיא רַאפ טגָאלקעג ךיז ןטלָאװ עסיז

 םעד ךָאנ ךיז טקנעברַאפ ןוא סיוא ךיז טסיג המשנ יד ןעוו ,דסח ןופ ןהעש

 ןיא קעװַא רע טלַאפ טפַאשקנעב רעד ןופ תוקיתמ רַאפ ןוא לארשי ןופ ןגילייה
 טמענ קַאמשעג רערשכ ,רערעייט ַא יוװ ,טליפרעד ןוא ,זַאטסקע ןטשלחרַאפ ַא
 ןענייז סָאד .םיא וצ ןעמוקעג ןטלָאװ ןדע-ןג ןופ תוחיר עלַא יו ,םורַא םיא
 ףיוא טציז סָאװ ,הרש עמַאמ רעגילייה רעד ןופ ןקַאמשעג ענייש יד ןעוועג
 ןיא ּפיז ןייא ןופ רעצכעטיירק עטוג רעביא-טיש ןוא ןדע-ןג ןופ לעווש רעד
 יד ןקיווקרעד ןוא ןייגפיוא ןלָאז ןקַאמשעג עסיז ערעייז ידכ ,רערעדנַא רעד
 .ןויצ ךָאנ ןרעיורט סָאװ ,ןשטנעמ עלעדייא ,עטשלחרַאפ יד ןופ רעצרעה
 טָאה סע ןוא שממ ּפָאק ןייז ןצישַאב ןעלגילפ יװ ,טליפרעד רע טָאה לָאמסנעד
 ןעוועג ןצנַאגניא זיא סָאװ ,טלַאטשעג לדייא ןַא רעייז םיא וצ ןזיװַאב ךיז

 םיא טמענ יז זַא ,שממ טליפעג טָאה רע ןוא ,ןרעיילש עלעקנוט ןיא טליהרַאפ
 טײקמירַאוװ סָאד טליפרעד שממ טָאה רע .טנעה-לגילפ עריא רעטנוא םורַא
 רעבָא ...ריפַא ןרעיילש עריא רעטנוא ןופ ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,טייקסיז סָאד ןוא

 טייקנסירעצ רעד בילוצ רעיורט ןיא ןלַאפעגניײרַא זיא רע טניז ,טייצ עטצעל יד
 ,לייוו .ןזיוװַאב טשינ רעמ םיא וצ ךיז יז טָאה ,טלעו רעד ןופ טייקזייב ןוא
 ןוא ,דיירפ ךרוד שטנעמ ןפיוא הניכש יד רָאנ טור ,טסואווַאב זיא סע יװ ױזַא
 זיא סָאװ ,טלעװ רעד ףיוא טדערעגסיוא סטכעלש ,הלילח ,טָאה רע לייוו

 ןעוועג"ךד טשינ ןוא ןעוועג-הזבמ יז ןוא ,םלוע-לש"ונובר ןופ הריצי עכיוה



 481 דיא טיליהת רער

 שטנעמ רעד םירָאװ ,ןלַאפעג ריא טימ ןעמַאזוצ רע זיא םעד בילוצ ,תוכז-ףכל

 ...טפרַאװ רע סָאװ ,םעד טימ ןעמַאזוצ טלַאפ
 רע טָאה ,םלוע-לש-ונובר ןטימ ןטעבעגרעביא ךיז טָאה רע יו ,םעדכָאנ

 ןדעי ןײגסױרַא טגעלפ רע .טלעוװו רעד טימ ןטעברעביא טלָאװעג ךיוא ךיז

 ףעוװעג זיא טייהניואוועג ייז יװ ,ידכ ,שמש ןייז טימ דלעפ ןיא ןגרָאמירפ
 ןעזרעד רע טָאה .הריש ןגָאז ייז יו ,ךעלעגייפ יד ןופ רסומ ַא ךיז ןענרעלוצּפָא
 ןסיורד ,סעקנָאל עטיירב יד רעביא טײרּפשעגסיױא טגיל יז יװ ,טלעוו יד

 שטנעמ רעד ןוא געט-לולא יד ןיא ןעוועג ןיוש זיא סע .טָאטש רעד רעסיוא
 יד רעדעס יד ןופ ,תואובת יד רעדלעפ יד ןופ ןעמונעגּפָארַא טַאהעג ןיוש טָאה

 סָאװ ,המהב ַא יװ עטעברַאעגסױא ,עדימ רעדלעפ יד ןגעלעג ןענייז ,תוריּפ
 ךיז ,ךעבענ ,טרעגַאב ןוא סָאבעלַאב םעד ןבעגעגרעביא ךָאי ןצנַאג ריא טָאה
 ןעוועג זיא דרע רעד ןופ ךַאלפרעביוא יד .ךיז ןעורוצסיוא ןוא ןגיײלוצקעװַא

 -סיױרַא סעילפָאטרַאק יד ריא ןופ טָאה ןעמ סָאװ ,רעבירג עסיורג טימ טקעדַאב
 .רעטניוו ןפיוא שטנעמ ןרַאפ ךיוב ריא ןיא טכַאמעג-ףייר טָאה יז סָאװ ,ןעמונעג

 ןיא ןגעלעג ייז ןענייז ,ןבָארגעגסױא סעקירוב ןעמ טָאה רעדלעפ ערעדנַא ןופ

 -םיוא ןעוועג זיא ,ךעבענ ,ןײלַא דרע יד ןוא .טישעגנָא עפשב ,סעּפוק עלופ
 ןַא עמַאמ ַא ,לידבהל ,יוו ןעזעגסיוא טָאה יז ןוא ןסירעגפיוא ןוא טלַארּפעג
 עריא רַאפ תוחוכ עטצעל עריא ,םעטָא ןטצעל םעד ךיז ןופ טָאה סָאװ ,עטלַא
 טנעגיוזעגסיוא וצ ןעוועג ןכילגעג ןענייז רעדלעפ עריא .,ןבעגעגּפָא רעדניק

 רע טָאה .ןבעגעגסױרַא ןיוש ךיז ןופ ןּפָארט ןטצעל םעד ןבָאה סָאװ ,ןטסירב
 ריא ףיוא טָאה רע סָאװ ,דרע רעד רַאפ ,לאיחי 'ר יבר רעד ,טמעשרַאפ ךיז
 ; שמש ןייז וצ טגָאזעג טָאה רע ןוא ,טדערעג תוליכר

 וצ ןשטנעמ יד טָאבעג סטָאג םייקמ זיא דרע יד יװ ,לאירזע 'ר ,טעז --

 ,הדובע סטָאג ןופ ,ךעבענ ,זיא יז טרעטַאמעגסיוא ןוא דימ יװ ,טעז .ןרענרעד
 -לש-ונובר םעד יו רסומ ַא ןעמענּפָארַא שטנעמ רעד ךיז ףרַאדַאב ריא ןופ
 ,המשנ ןייק טשינ טָאה ןוא עמוטש ַא זיא סָאװ ,יז ךָאד-המ :ןעניד וצ םלוע

 "לכמ ,םלוע-לש-ונובר םעד ױזַא יז טניד ,לעמלמ םיהלא ןמ קלח ַא זיא סָאװ

 טדערעגסיוא תוליכר ריא ףיוא בָאה ,רעגידניז ,ךיא ןוא !שטנעמ ַא ךָאנ ןכש
 .ץרַאה ןיימ ןיא ןעוועג-הזבמ יז ןוא

 { טגָאזעג ייז וצ טָאה ןוא רעדלעפ יד וצ טדנעוװעג ךיז רע טָאה
 סטכעלש ךייא ףיוא בָאה ךיא סָאװ ,רעדלעפ ערשכ ריא ,לחומ רימ טייז ---

 ןעוועג שייבמ ךיד בָאה ךיא סָאװ ,דרע עטוג ,לחומ רימ ייז .טדערעג
 { טגָאזעג ןוא טדנעוװעג ךיז רע טָאה טלעוו רעד וצ ןוא

 וד סָאװ ,טסיב וד טוג יו ,טסיב וד ןייש יו !טלעװ ,ריד ןגרָאמ-טוג --
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 טגָאזעג ןלאיחי ףיוא יאוולה ,קשח ןוא סיילפ ַאזַא טימ הוצמ סטָאג םייקמ טסיב

 ! ןרָאװעג
 הניכש יד ןוא טלעוו רעד טימ טכַאמעג-םולש רע טָאה ןָא-לָאמסנעד ןופ

 ...ןזיוװַאב םיא וצ רעדיוו ךיז טָאה
 םעד ךָאנ סעקנָאל יד יו ,דרע יד יו טליפעג ױזַא ךיז טָאה רעבָא רע

 רע ןוא ,םיא ןופ תוחוכ עלַא ןגיוצעגסיוא ,טעברַאעגסיױוא ,רעמוז ןפייר ןרעווש
 .ור ךָאנ טקנעבעג טָאה

 רעיירטעג ַא יוו ,המשנ ןייז ןעוועג גינעטרעטנוא זיא סָאװ ,רעּפרעק ןייז
 טָאה רע סָאװ ,םיא טימ ןכַאמ טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,סָאבעלַאב ןייז טנוה
 .טייקגידנעטשבלעז עסיוועג ַא ןטלַאהעגנייא טַאהעג ךָאד טָאה -- טלָאװעג
 ךרוד ,ןטסַאפ געט עגנַאל ךרוד טגיניײּפעגסױא טשינ םיא טָאה לאיחי ליפיוו
 ןרעטנוא בייל ןייז ףיוא קַאז ןעיור ַא ןגָארט ךרוד ,ןייז-ףיוא טכענ עצנַאג
 טנָאקעג טשינ ךָאד רע טָאה -- ,ןעור סעברַא ףיוא םיא ןגייל רעדָא דמעה
 טָאה ןעמ זַא ,ןקעטש ַא יו טרַאדעגסיױא .,ןצנַאגניא רעּפרעק ןייז ןכערבעצ
 ,וזַא טיוה ןייז ןופ סױרַא ךיז טדיינש רע יוװ ,ןעזעגסױרַא טעלעקס ןצנַאג םעד
 רעדעי יװ רָאנ טשינ ןעזעג שממ ןעמ טָאה ,יבר רעד ,ןסעגעג טָאה רע ןעוו זַא
 ןליפַא רָאנ ,טיוה ןוא לגרָאג ןייז ןופ לטנעוו-ןייב םעד ךרוד ךרודַא-טייג ןסיב
 ענייז ,ץלַא ןטלַאהוצסיוא גונעג קרַאטש ןעוועג ףוג ןייז זיא ךָאד .קנורט ןדעי

 -כעלגעווַאב עשירוחב ַא .טלדנַאװרַאפ ןלוקסומ ענעלָאטש ןיא ךיז ןבָאה ןרעדָא
 טשינ זיא ןוא ןייג טייוו-ןליימ טנָאקעג רע טָאה ,סיפ ענייז ףיוא טכייל ,טייק
 לָאמניײא טשינ .טנעה עגידלקסומ ענייז ןיא טַאהעג חוכ ןסיורג ַא .ןרָאװעג דימ
 קַאז ַא ןּפעלש טנָאקעג טנייה ךָאנ ךיוא טלָאװ רע זַא ,טמירעג ךיז רע טָאה

 ןָאטְשג לָאמנײא טשינ עקַאט סע טָאה רע סָאװ ,סעציילּפ יד ףיוא לּפָאטרַאק טימ
 סָאד ..ןײרַא ןבוטש עמירָא ןיא טכַאניב ץלָאה טּפעלשעג טָאה רע ךיוא
 ךיז טָאה רע ןעװו ,ןרָאי עשלגניא ענייז ןעקנַאדרַאפ וצ טַאהעג רע טָאה
 יד רעביא קעּפ יד טימ גידנעײגמורַא ,טפול רעיירפ רעד ףיוא ךס ַא ןענופעג
 רע ואוו ,הוקמ רעד ןיא תוליבט עטפָא יד בילוצ ,רעבָא סנטצעל ...רעפרעד
 טײקטלַא יד ךיז טָאה ,רעסַאװ ןטלַאק ןיא טכַארברַאפ געט עצנַאג ןיוש טָאה
 טשינ םיא סע טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא .ןענעקרעד וצ ןבעג וצ ןביױהעגנָא
 געט-רעטניוו יד ןיא וליפַא ,ןעוועג טשינ זיא רעסַאװ סָאד טלַאק יו .טרַאעג

 רַאפ לָאז רע זַא ,ןקעוופיוא רעדעב םעד טזָאלעג טשינ לָאמנייק טָאה רע --
 ַא סיױרַא זיא רע .ריא ןיא ןכָארקעגנײרַא רע זיא --- ןצייהנייא הוקמ יד םיא

 תורהנ לע; ןַא טימ ךיז טמירַאװרעד ןוא ןָאטעגנָא ךיז קנילפ ,רעגידנרעטיצ
 טשינ ןעד רע טָאה .טדַאשעג טשינרָאג םיא טָאה סע ןוא ...תוצח םייב "לבב
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 טקַאהעגפיוא ךייט ןופ זייא סָאד ,וליפַא טבש ןיא לָאמלייט ,ןרָאי עגנוי יד ןיא
 גנידצלַא טָאה רעּפרעק ןייז ! טצונַאב הליבט רַאפ רעסַאװ עטלַאק-זייא סָאד ןוא
 ץלעּפ-ןּפָאש ןיא טלקיוװעגנייא ךָאנרעד ךיז טָאה רע .ןגָארטרעביא טנַאקעג

 ןרָאװעג זיא רעּפרעק ןייז .ןענעװַאד םייב תובהלתה טימ ךיז טמירַאװעגנָא ןוא
 טרַאה יװ ,ןעװַארּפ-הוקמ ןטלַאק ןופ ,טלעק ןופ רעייפ ןיא טעװעטרַאהרַאפ

 ..לָאטש

 ןיא ןעמונעג טָאה לאיחי סָאװ ,תוליבט עטפָא יד ןבָאה רעבָא סנטצעל
 ןבָאה ייז זיב ,רעּפרעק םענעלָאטש ןייז ןרעמַאה וצ ןביוהעגנָא ,טכענ עטלַאק יד
 ..ןעוועג"רבוג םיא

 עסייה יד ןופ ,ןדרי םייב ןדמַאז עסייה יד ןופ ,ןטייצ סמייסיא יד ןופ

 -לסייוו עטלַאק יד וצ ןגָארטעגרעביא הליבט יד ייז ןבָאה תרנכ םייב ןלַאװק
 םעד ןעלגניר סָאװ ,ןפירגַאב-אמט יד ןופ רועיש ןייק ָאטשינ זיא סע .ןרעסַאװ
 רעד ןיא ךָאנ רעמ רָאנ ,טלעוו רעלַאער רעד ןיא רָאנ טשינ ,םורַא שטנעמ

 רַאפ ,הליפת רעדעי רַאפ ..אמטמ זיא קנַאדעג רעטכעלש רעדעי .הבשחמ
 עיולב יד טָאטשנָא רָאנ .הליבט ןייג טזומעג ןעמ טָאה ארובה-תדובע רעדעי

 סָאװ ,רעבירג עפיט יד טעטש עשילוּפ יד ןיא ןעניד ,ןלעוו-תרנכ עגיטכיל

 רעד רַאפ דָאב ַא רעמ זיא סע .רעסַאװ גיסילפוצ ןבָאה ייז יבַא ,הוקמ ןסייה
 רעד ןופ טשינ טרעוו רע ,הברדא -- רעּפרעק רעד .רעּפרעק ןרַאפ יו המשנ

 ...רענייר הליבט

 ןיא רעפיט ליפ טשינ שטנעמ רעד ןעד טבעל ? ףיורעד טקוק רעווװ רָאנ
 יבר רעד ,ףיוא רע טקעוװ -- ? טלעוו רעלַאער ןייז ןיא יו רעטדערעגנייא ןייז

 רעטניה למירד ןטעבנגעג ןיא טכַאװ רעכלעוו ,שמש ןעיירטעג ןייז ,לאיחי 'ר
 -טדניצ לאירזע 'ר רעטלַא רעד .שיט ןפיוא רפס ַא ייב קנַאב ַא ףיוא ריט ןייז
 ּפערט גיצרעפ .ןירַא-הוקמ ןיא ןיבר םעד טריפ ןוא ּפמָאל-טפַאנ םעד ןָא

 רעד טימ ןיבר םעד וליפַא טײלגַאב לאירזע .ןיײרַא-בורג ןיא ןגײטשוצּפָארַא

 רעד ,ןייטש רע טביילב ּפערט יד ןטימ ןיא .רעטנורַא-ןּפערט יד רעטמַאל
 תונוכ יד ןיא םיא טרעטש סע ,ןטיײלגַאב םיא לָאז ןעמ ,טשינ ליוו רע .יבר

 ליוו רע .ייברעד רעטמַאל רעד טימ טייטש שמש רעד ןעוו ,הליבט רעד ייב
 יד ןיא .ןייז-ןווכתמ רעסעב ןענָאק ךיז לָאז רע ידכ ,ןײלַא ןייז הליבט רעד ייב

 טרַא טײקטלַאק יד ,רעסַאװ ןיא זלַאה םוצ זיב רע טייטש טכענ-לולא עטלַאק
 ,לָאמ ליפיוזַא ,רעטנוא ךיז רע טקוט לָאמ גיצנַאװצ-ןוא-סקעז .טשינ םיא
 ךיז רע זיא רעטנוא-קוט ןדעי ייב ןוא .ןעמָאנ סטָאג טפערטַאב סע ליפיוו
 ,ןיינ .םיא טלדניווש ּפָאק רעד זַא ,רע טליפרעד גנולצולּפ ,ןווכתמ סָאװ-סעּפע
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 סע .םיא םורַא ךיז טיירד טלעוו עצנַאג יד ,ןגיוא יד טשינ ,ּפָאק רעד טשינ
 ןעיירפ א ףיוא ךיז טניפעג רע ,ךיז טניפעג רע ואוו ,הוקמ ןייק טשינ זיא
 ןירג ױזַא ןוא שירפ ױזַא זיא זָארג סָאד ,טייצ-רעמוז זיא סע .,דלעפ םענירג

 רע --- ךלהמ ןטייוו ַאזַא ףיוא טעז רע ןוא .יוט טימ טקעדַאב ,ךיוה ױזַא ןוא
 טסיג טרָאד ןוא .טייוו ױזַא ןעז ןָאק שטנעמ רעד זַא ,טסואוועג טשינרָאג טָאה

 ןרערט עשידיא רעטיול סיוא טלָאװ סע יװ ,ןייר ױזַא לרעסַאװ יולב ַא ךיז
 -- יז טנעקרעד רע .ָא ?לרעסַאװ ןיא טרָאד טייטש רע ןוא .,ןענַאטשַאב

 עכיוה ןשיװצ טייטש יז .לדיימ ַא ןעוועג ךָאנ זיא יז תעשב ,לזייר בייוו ןייז
 יז סָאװ ,זנעג עריא ןשיווצ טייטש יז .רעסַאװ ןיא ןסקַאװ סָאװ ,סרעשטיווק
 טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה רע ,סייוו ױזַא ןענייז זנעג עריא רָאנ ,ןָא-טביירט
 רָאנ זיא טייקסייוו ַאזַא זַא ,טסואוועג טשינרָאג טָאה רע ,טייקסייוו ַאזַא ןעזעג
 יו, ןוא "יינש יוװ סייוו, : טייטש סע יװ ,שממ עקַאט -- אצמנב ןוא ךעלגעמ
 רע טָאה םעד ףיוא .םעד ןגעוו טרעלקעג עקַאט טָאה רע .*לָאװ ענעשַאוועג
 "געט ערַאבטכרופ, יד וצ ןעגנַאגעג ךָאד זיא סע םירָאװ ,ןעוועג-ןווכתמ ךיז
 ,..סייוו ױזַא ןענייז זנעג סלזייר סָאװ ,רעבירעד טיירפעג רעייז ךיז טָאה רע ןוא

 רעסַאװ ןיא לָאז רע ,שממ םיא יז טפור ,רעבירעד ױזַא ךיז טיירפ רע יו רָאנ
 ,ןייגוצ ריא וצ ליוו ןוא ריא וצ טירט ַא ןיוש טוט ןוא יז טגלָאפ רע .ןײגנײרַא
 ,לָאז רע זַא ,ארומ רע טָאה ָאד ןוא .טשינ ןָאק רע ןוא -- זנעג עסייוו יד וצ

 טָאה סע ןוא טיירדעג םיא ךיז טָאה ּפָאק רעד םירָאװ ,ןלַאפמוא טשינ ,הלילח
 "!לאירזע !לאירזעג :ןפורעג רע טָאה .ןגיוא יד רַאפ טלדניוושעג םיא

 יבר רעד זַא ,לאירזע רעטלַא רעד ,ןפור טפרַאדַאב טשינ םיא טָאה רע
 יד ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ ךָאד רע זיא ,רעטמַאל רעד טימ טגָאירַאפ םיא טָאה
 םיא לָאז יבר רעד ידכ ,הוקמ רעד וצ זיב ןכָארקעגרעטנורַא זיא רע .ּפערט

 ןטלַאהעג ןוא עטָאּפַאק רעד רעטניה ןטלַאהַאב רע טָאה רעטמַאל יד .ןעז טשינ
 טימ טשינ זיא יבר רעד זַא ,טסואוועג ךָאד טָאה רע לייוו ,םיא ףיוא גיוא ןַא
 ,רוחב ַא יו ,רע טָאה ,יבר רעד יוװ ןעוועג רעטלע ליפ זיא רע שטָאכ .ןעמעלַא

 טעּפמיא ןצנַאג ןטימ ןוא ,רעדיילק יד ןיא רעסַאװ ןיא ןָאטעג ןײרַא-גנורּפש ַא
 טַאכ ַא ןבעגעג םיא רע טָאה ןיבר םוצ עביל ןוא טייקנבעגרעביא ןייז ןופ
 ,לגניא ןיילק ַא טגָארט ןעמ יוװ ,הוקמ ןופ ןגָארטעגסױרַא ןוא טנעה יד ףיוא
 ןוא רעדיילק יד םיא ףיוא ןפרָאװעגפיױרַא קנילפ ,ךייהרעדניא םיא טכַארבעג
 זיא סע ,טפרַאדַאב טשינ םיא רע טָאה ןרעטנימ רעבָא .ןרעטנימ םיא ןעמונעג
 טָאה טציא .ןלַאפַאב ןיבר םעד זיא סָאװ ,טײקכַאװש ענַאטנעמָאמ ַא ןעוועג רָאנ
 ןעוועג זיא םינּפ סָאד ,טּפעשעג םעטָא רעווש ,טגיאורַאב ןצנַאגניא ןיוש ךיז רע
 ךיז טָאה סע ןוא ,גיטכיל ןוא ןעוועג סיורג ןענייז ןגיוא יד ,גידנעמַאלּפ טור
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 -רַאפ טשינ טָאה רע .החמש-אלמ זיא יבר רעד זַא ,לאירזע ןטלַא םעד טכַאדעג

 ענייז ףיוא טנעלעגנָא ,ןיבר םעד טָאה רע זַא ,רעטעּפש רָאנ ,םעט םעד ןענַאטש

 : שמש ןייז וצ טגָאזעג יבר רעד טָאה ,ןײרַא לביטש ןיא טכַארבעג ,סעציילּפ
 ַא ףליה סמלוע-לש-ונובר ןטימ ןטעבסיוא ךיז ןלעװ רימ ,לאירזע 'ר --

 .אןמיס ַא בָאה ךיא --- .רָאי טוג
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 טלעווײד טשינ ןופ ערעל יד

 -םיליהת; רעד זַא ,העימש יד הנידמ רעד רעביא ןגָארטעג ךיז טָאה סע
 -הבישי רעד ןשיוװצ המחלמ ַא ןָא-טייג סע ---.ןרָאװעג קנַארק םוטּפַאר זיא *דיא
 ןענייז ...טלָאװעג םיא טָאה ייז ןופ ערעדעי ,הטמ-לש-הבישי רעד ןוא הלעמ-לש

 -עג ןעמ זיא ןשטנעמ ענדָאמ .םיחרוא ענדָאמ ןייז-הלוח-רקבמ ןעמוקעג םיא
 עכלעזַא רָאנ ,"דיא-םיליהת, םייב עצוװוענָאי ןיא ןפערטוצנָא ןעוועג טניואוו

 עסיורג רעדָא םינבר ,רענרעל עסיורג .ןעזעג טַאהעג טשינ ךָאנ ןעמ טָאה

 ןענייז רעגנעהנָא ענייז .םידיסח סלאיחי ןיבר םעד ןעוועג טשינ ןענייז םידיגנ

 ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ עניילק ,טײלעמירָא רעטיול סיוא ןענַאטשַאב
 ךעלטשּפ עפיט ןייק .ןטיונ עכעלגעט-גָאט טימ ,תושקב עניילק טימ םיא וצ

 -סיוא ןופ ןענַאטשַאב ןענייז תורות ענייז ,שיט םייב טגָאזעג טשינ רע טָאה

 ןופ הרדס רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז רעדָא ,םיליהת ןיא קוסּפ ַא ןשטייט

 עלהדגא ןַא טימ טשטייטרַאפ ןפוא-שרדמ ַא ףיוא טָאה רע עכלעוו ,ךָאו רעד

 זיא סע יו ,םירפס-רסומ עשידיא יד ןופ ןיז ןיא ,עלהשעמ שידיסח ַא ןוא
 -כרודַא ,רעלדנעהניילק ,סעכָאלעמלַאב .שטנעמ ןטסָארּפ םעד רַאפ טסַאּפעגוצ

 טליטעג טָאה רע סָאװ ,סרעציז-שיט ענייז ןעוועג ןענייז םיחרוא עגידנעייג
 וצ ןרָאפ וצ סָאװ ןעוועג טשינ ךָאד זיא .ןטייצלָאמ עגידתבש ענייז ייז טימ

 ענעדייז ַא טייצ וצ טייצ ןופ טעשזדנַאלברַאפ לָאמַא טָאה סע ,תמא .םיא
 גיאייברעד א ןופ ןייד ַא ,לבר ןיילק א ,שיט ןייז ייב למיירטש ַא טימ עציּפישז
 -םיליהת ןייז ןרעה ןיבר םוצ תבש ףיוא עצווענָאי ןייק ןעמוקעגָארַא זיא לטעטש

 סָאװ ,םידיסח רעקצָאק עטלַא עגינייא ןענופעג ךיוא וליפַא ךיז ןבָאה סע .ןגָאז
 ןופ רעכעה טייטש ןגָאז:םיליהת רעצוװענַאי, .עצוװענָאי ןייק ןעמוקעג ןענייז

 לאיחי 'ר ןיבר ןופ ןגָאז-םיליהת סָאד .טגָאזעג ייז ןבָאה -- *! תונדמל רערעג
 ,טלעוו רעד רעביא םש ןסיורג ַא לָאמסנעד טַאהעג ןיוש טָאה

 ;טרָאס רערעדנַא ץנַאג ַא ןעוועג רָאג ןענייז םיברוקמ עתמא ענייז רָאנ
 יבר רעד .תבש ףיוא םיא וצ ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,םיחרוא עמירָא ,עטסָארּפ

 רענילכַאשז סָאד ,לשמל ,ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .ןעוועג-ברקמ רעייז ייז טָאה

 רע זַא רָאנ יו ,רעמ םיא ןופ טסואוועג טשינרָאג טָאה ןעמ סָאװ ,לרעדיינש

 רֶע ןעוו ,ןטלַאהעג סיורג רעייז םיא ןעמ טָאה ךָאד .רעדיינש רעטסָארּפ ַא זיא
 ַא טימ לדיא ןיילק ַא ןעוועג זיא לרעדיינש רענילכַאשז סָאד .ןזיוװַאב ךיז טָאה
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 .ןגיובעגנייא ,טרעקיוהעגנייא ןעגנַאגעג ,ןגיוא עגידרעסַאװ ןוא לדרעב רעטיש

 ערעדנַא יד ןשיווצ שרדמה-תיב סניבר ןופ ריט רעד ייב ןענַאטשעג זיא רע
 םייב םיא טצעזעג ןוא ןפורסורַא ןסייהעג םיא טָאה יבר רעד רעבָא ,םיחרוא

 ןפיוא טגָאזעג טָאה ןעמ .ןָאטעגנָא םיא דובכ סיורג ןוא ךיז ןבעל שיט

 ,םיקידצ ענעגרָאברַאפ גיסיירד-ןוא-סקעז יד ןופ רענייא זיא רע זַא ,לרעדיינש
 ,םיא ןופ טסואוועג רָאנ טָאה ןעמ .טלעוװ יד טייטש סע תוכז סנעמעוו ףיוא

 ןעמ .סיוא טשינ טכיל סָאד לָאמנייק טייג ןילכַאשז ןיא לביטש ןייז ןיא זַא
 טמוק טרָאד .ןענערב רעטצנעפ ןייז ןיא לטכיל ַא טכַאנ רעפיט רעד ןיא טעז

 רעד ןופ ןשינעמייהעג יד םיא טימ טנרעל ןוא איבנה-והילא טכַאנײב םיא וצ
 עשידיא רַאפ טָאה סָאװ ,לרעדיינש טסָארּפ ַא ןעוועג רע זיא גָאטיײב רעבָא ,הרות

 .טיינעגרעביא םישובלמ רעדניק עמירָא
 .עצווענָאי ןיא ברוקמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא לרעדיינש רענילכַאשז סָאד

 ,ןסָאלשעגּפָא לביטש ןייז ןיא םיא טימ יבר רעד ךיז טָאה ,ןעמוק טגעלפ רע ןעוו

 ..טשינ רענייק סייוו ,ןעוועג -ןקתמ רעדָא טדערעג טרָאד ןבָאה ייז סָאװ ןוא

 ןבָאה רענילכַאשז יד ןוא טנעקעג עלַא ןבָאה לרעדיינש רענילכַאשז סָאד ,אלימ
 סָאװ ,םיא וצ ערעדנַא ךיוא ןעמוקעג רעבָא ןענייז סע .זיא רע רעוו טלייצרעד

 זיא ,לשמל ,ױזַא .ןענייז ייז רעוו טסואוועג טשינ ןוא טנעקעג טשינ טָאה ןעמ
 טָאה ןעמ .טייצ-וצ-טייצ ןופ ןיבר םוצ ןעמוק טגעלפ סָאװ ,רענייא ןעוועג

 ?"םערוט רעד; ןפורעג םיא ןעמ טָאה סָאװרַאפ ."םערוט רעד; ןפורעג םיא

 רעייז ףיוא ןסעזעג זיא ּפָאק ןייז זַא .רַאד ןוא ךיוה רעייז ןעוועג זיא רע לייוו
 ןכלעוו וצ ,םערוט ַא יוװ ןעזעגסיוא רע טָאה ,זלַאה ןטקערטשעגסיוא ,ןגנַאל ַא
 ,ןיבר םוצ ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא רע זַא ,ןכיירגרעד טשינ ןָאק רענייק
 -- שרדמה-תיב ןיא ןעגנַאגעגנײרַא .ןענעקרעד וצ ןבעגעג טשינ ךיז רע טָאה

 תבש ,ןוויוא ןרעטניה ךיז טלעטשעג ןוא -- ןשטנעמ עגיטרָאד יד ןלייצרעד
 וצ טגָאזעג רע טָאה ,שיט םייב ןסעזעג זיא יבר רעד ןעוו ,תודועס-שלש וצ
 ןוא ,ןוויוא ןרעטניה ןופ ףיוא-טייג סָאװ ,חיר ןטוג ַא טרעה רע זַא ,טייל ענייז

 ןיוש ךָאד ןעמ טָאה .טרָאד טייטש סע רעוװ ,ןקוקרעטנורַא ןסייהעג טָאה רע
 ,שיט םוצ ןעמונעג םיא טָאה ןעמ ןוא ,זיא סָאד רענייא ןַא רַאפ סָאװ ,טסואוועג

 ,טכַאנייב-תבש .טנַאה רעטכער ןייז ןבעל טצעזעגקעװַא םיא טָאה יבר רעד ןוא

 -ץג טרָאד ןבָאה ייז ןוא ,ןסָאלשעגּפָא םיא טימ ךיז רע טָאה ,הלדבה רעד ךָאנ

 רע טגעלפ ןָא-לָאמסנעד ןופ רָאנ .ןעוועג טשינ ןיוש רע זיא גָאטנוז .טדער
 טזייווַאב רע ןעוו ,לָאמ ןדעי .,ןלַאפּפָארַא גנולצולּפ ,טייצ וצ טייצ ןופ ןעמוק

 ,םיא ןטעב ןוא עקנַארק ערעייז טימ ןעמַאזוצ ךיז קלָאפ ליפ רעייז טמוק ,ךיז

 סָאד טוט רע רָאנ .ןשטנעב ייז ןוא ייז ףיוא טנעה ענייז ןגײלפױרַא לָאז רע זַא
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 ,"דיא-םיליהת, רעד טציז סע ואוו זַא ,עצװענָאי ןיא טגָאז ןעמ םירָאװ .טשינ
 ,טגָאז ןעמ .טשינ ןעמ טסייוו ,רעכלעזַא זיא רע רעװ .תושר ןייק טשינ רע טָאה

 ...רע טמוק לסייוו טייז רענעי ןופ שזַא ,תומוקמ עטייוו ןופ טמַאטש רע זַא

 רע ןעוו .עצװענָאי ןיא ןזיװַאב לָאמ גיצנייא:-ןייא ךיז טָאה רענייא ךָאנ
 ,עטָאּפַאק עגידתבש יד ןבעג ןסייהעג יבר רעד ךיז טָאה ,ןעמוקנָא טלָאזעג טָאה

 ןריצַאּפש ןײגסױרַא לסיב ַא ליוו רע זַא ,טגָאזעג ןוא שמש םעד ןלאירזע ןעמונעג
 ןופ ןגעקנַא ייז טמוק ,ױזַא ןעייג ייז יוװ ,לייוורעד -- .געוו רעמעדָאר ןפיוא
 עקילַאק ַא דיא ַא ,געוו ןפיוא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,סױרַא ביוטש ןקלָאװ
 -- ,םלוע ןרַאפ שמש לאירזע רעטעּפש טלייצרעד טָאה --- ,עילוק ןייא ףיוא

 -עגמורַא דרָאב רעצרַאװש ַא טימ ,בייל ַא ןופ טַאהעג רע טָאה םינּפ ַא רָאנ
 טשינרָאג ןענייז דרָאב רעד ןופ רָאה יד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע זַא ,ןעמונ
 עסיורג עכלעזַא -- ,ןגיוא ענייז ךיוא ױזַא ןוא ,רעייפ ץרַאװש רָאנ ,רָאה ןייק

 טימ טקעדַאב ,טערַאמכרַאפ ןעוועג ןענייז ייז .ןעזעג טשינ ךָאנ ךיא בָאה ןגיוא
 ,םָאל ןעוועג ךָאד זיא רע שטָאכ ןוא ...ןעמערב עטכידעג ןופ סנדָאל ערעווש יד
 זיא -- ,שמש רעד לאירזע טלייצרעד -- ,סופ םענרעצליה ַא ףיוא ןעגנַאגעג

 יװ-יוזַא ,טעּפמיא ַאזַא טימ ,טײקרַאטש ַאזַא טימ .ןעגנַאגעג קנילפ ױזַא רע

 רעד זַא .ןגָארטעג ןעוועג םיא טלָאװ טניוו רעד ןוא טַאהעג לגילפ טלָאװ רע
 רימ רע טָאה ,םענרַאפ ַאזַא טימ ןזײרּפש סנטייוורעדנופ ןעזרעד םיא טָאה יבר

 ,ןעזעג שממ בָאה ךיא .םיא וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא ןיײלַא ןוא ,ןטרַאװ ןסייהעג

 ךיז טגיוברַאפ ןוא דובכה-תארי סיורג טימ םיא וצ טדערעג טָאה יבר רעד יו
 ךיא בָאה ,ןרעטיצ וצ סיפ ןוא טנעה ןבױהעגנָא רימ ךָאד ןבָאה .םיא רַאפ
 ןענייז רימ ...זיא סָאד שטנעמ לַאג'ס ַא רַאפ סָאװ ,ןענַאטשרַאפ ןיוש ךָאד
 טָאה סופ םענרעצליה ןטימ רעד רָאנ .ןײרַא טָאטש ןיא יירד עלַא ןעגנַאגעג
 ענייז טנָאקעג םיוק םיא בָאה ךיא ןוא יבר רעד .טגָאיעגרעביא ןדייב זנוא
 טָאה יבר רעד ...טשינ רע ןוא סיפ טַאהעג ןבָאה רימ שטָאכ ,ןטלַאהנייא טירט
 רעד וצ רָאנ .ןבילבעג רָאנ רע זיא טכַאנ ןייא ,ןעמונעגניירַא ךיז ֹוצ םיצ
 -נָא ךעלרעטכייל יד ןיא טכיל לָאז ןעמ זַא ,ןסייהעג יבר רעד טָאה ערעשטעוו
 ןליפַא .ערעשטעוו רעד וצ ןכָאק םילכאמ עגידתבש ןוא ,תבש וצ יװ ,ןדניצ
 ךיא בָאה שיט םייב ןוא .סנכָאװרעדניא ןטיירגנָא טזומעג ןעמ טָאה לגוק ַא
 ייברעד טָאה םינּפ ןייז ןוא ,טנידַאב םיא טָאה ןיילַא יבר רעד יוװ ,ןעזעג שממ
 רָאנ ...החמש רעטיול רַאפ רעייפ-םַאלפ ַא יו ןעוועג-טיור זיא ןוא ןטכיולעג
 ךיז טָאה סופ םענרעצליה םעד טימ ןוא דרָאב רעצרַאװש רעד טימ דיא רעד
 .טשינ רעמ ,ןזיװַאב לָאמנייא רָאנ

 ןענייז ,טעב ןיא ןגעלעג זיא לאיחי 'ר יבר רעד ןעוו .הבושתיתבש ףיוא
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 ,טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ,לייט .םיחרוא לַאג'ס עכלעזַא עצוװענָאי ןייק ןעמוקעג

 סָאװ ,יירד-ייווצ ַא ךָאנ ,"םערוטג רעד ,לרעדיינש רענילכַאשז סָאד ,לשמל יו

 ,טסואוועג טָאה ןעמ ןוא עצוװענָאי רעביא ןײגכרודַא ןפערט לָאמַא יז טגעלפ ןעמ

 ,עכלעזַא ןוא ,"עטלעטשרַאפ. רָאנ ,םיחרוא עטושּפ ןייק טשינ ןענייז סָאד זַא

 סע .ןזיװַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,טנעקעג טשינרָאג טָאה ןעמ סָאװ

 טפָא ןגעלפ סָאװ ,טנעקעג ָאי טָאה ןעמ סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ךיוא ןענייז

 לייוו ,טקוקעגמוא ייז ףיוא טשינ לָאמנייק ךיז טָאה ןעמ רָאנ ,ןיבר םוצ ןעמוק

 טָאה טציא טשרע .רערָאנש ,םיחרוא עטסָארּפ ןענייז ייז זַא ,טניימעג טָאה ןעמ

 דובכ ליפ ױזַא ייז טָאה יבר רעד .ןענייז סָאד טייל ַארַאפ סָאװ ,ןעזעגנייא ןעמ

 ,בייל ַא ןופ םינּפ ןטימ ,דרָאב רעצרַאװש רעד טימ דיא רעד רָאנ .ןבעגעגּפָא

 ,.ייז טימ ןעוועג טשינ זיא

 ןעוועג טניואוועג ךָאד זיא ןעמ .טרעדנואוועג ךיז ןבָאה ןשטנעמ-טָאטש יד

 -עגמורַא ןבעל עצנַאג סָאד ךָאד ךיז טָאה רע ,ןיבר םייב טײלעמירַא ןעז וצ

 עגידמירוסי ליפ ױזַא ןעזעג טשינ ןעמ טָאה לָאמנייק רָאנ .,ייז טימ טלגניר

 -ּפָא ןוא ענעסירעגּפָא ,סלּפירק ןוא סעקילַאק .,ןעמַאזוצ לָאמנייא ףיוא ןשטנעמ

 יז ..ןטכיולעג ךעלנייוועגרעסיוא סעּפע ןבָאה רעמינּפ ערעייז ,ענעסילשעג

 טריפעגפיוא ךיוא ךיז ןבָאה ייז .ןעוועג-קסעתמ סָאװ:סעּפע ייב ךיז ןבָאה

 ןויוא םעד רעטניה ןעמַאזוצ ןסעזעג ,ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג ןענייז ייז .ענדָאמ

 ָאי טָאה ןעמ עכלעוו ,יד וליפַא זַא ױזַא ,ךיז טעדוסעג רעדָא ןגיוושעג ןוא

 ךיוא ךיז ןבָאה ,ןיבר םייב ןעז וצ ןעוועג טניואוועג זיא ןעמ עכלעוו ,טנעקעג

 ,שרעדנַא ןזיוועגסיוא
 -רַאפ סנעמעלַא וצ ןוא טקרַאטשעג יבר רעד ךיז טָאה תודועס-שולש וצ

 םיא לָאז רע ,ןסייהעג ןוא לאירזע שמש ןייז ןפוועגניירַא רע טָאה גנורעדנואוו

 תודועס-שולש םלוע םוצ ןײגסױרַא ליוו רע ,עטָאּפַאק-תבש עסייוו יד ןָאטנָא
 רעד .טקַאּפעג-לופ ןעוועג זיא שרדמה:תיב סניבר םעד .,ןטכירּפָא ייז טימ

 ןענייז דמערפ רעד ןופ ךיוא .ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענייז עלַא --- ,םלוע-טָאטש

 -רעדינ ןעוועג ןענייז עלַא .הבושת-תבש ףיוא ןעמוקעגנָא םיטַאבעלַאב ליפ

 ייןעשעג טעװ סע סָאװ ,טסואוועג טשינ טָאה ןעמ .ןקָארשרעד ןוא ןגָאלשעג
 טזָאל ןעמעוו ףיוא, .םימותי יװ סנטיײצַאב ןעגנַאגעגמורַא ןיוש עלַא ןענייז

 ,טייל עדמערפ יד וצרעד ךָאנ ןוא ,טגערפעג ךיז ןעמ טָאה -- *?זנוא רע
 ןענייז ייז זַא ,טסואוועג טָאה ןעמ סָאו) תבש ףיוא ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו
 ַא ןופ המשנ ַא לגלוגמ זיא ייז ןופ ןדעי ןיא זַא ,ןשטנעמ עטסָארּפ ןייק טשינ

 טָאה םלוע רעד .טָאטש רעד ףיוא ןפרָאוװעגנָא קערש ַא ןבָאה ,(קידצ ןסיורג
 -ניא רעבייוו יד ןוא .הבושת:-תבש ןצנַאג ַא ןגָאז-םיליהת ןייא ןיא ןטלַאהעג
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 ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ,שרדמה-תיב ןופ רעטצנעפ יד רעטנוא ,ןסיורד
 טקישעג ייז טָאה ןעמ ןוא ,תבש ןעוועג זיא סע סָאװ טקוקעג טשינ ,ןענייוו
 ,ןענייוו וצ הריבע ןַא זיא סע ןוא ןייז-רעצמ תבש טשינ ךיז רָאט ןעמ זַא ,ןגָאזנָא
 "עג טשינרָאג רעבָא טָאה סע .שפנ-תמגע סיורג ןופרעד טָאה יבר רעד זַא
 ןהעש ענייז ןוא בורח זיא יבר רעד זַא ,טסעומשעג טָאה ןעמ םירָאװ ,ןפלָאה

 ןוא ןָא ךיז טוט יבר רעד זַא ,גנולצולּפ ןעמ טרעה ָאד ןוא .עטלייצעג ןענייז

 סָאװ .רעדנואוו סיורג ןפורעגסױרַא סע טָאה .תודועס-שולש וצ סױרַא-טמוק

 אקוד ןלעטשפיוא ןסייהעג ןעמ טָאה שיט-תודועס-שולש םעד ? ןייז ָאד טעװ
 רענעגייא ןייז ןיא טשינ ,םיבוט-םימי עסיורג יד ייב יו ,שרדמה:תיב ןיא
 טשינ רעבָא זיא סע .םלוע רעסיורג ַא ןעוועג ךָאד זיא סע לייוו ,בוטש ןיד-תיב
 ןשטנעמ-טָאטש יד ןבָאה .,ערה-ןיע ןייק ,םלזע ןסיורג ַאזַא רַאפ ןסע ןייק ןעוועג
 -רעביא ,בוטש ןיא ןענופעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןיבר םוצ רעטנורַא טכַארבעג
 עמורפ יד ךיוא ױזַא ,שיפ ןופ ןטשער ןוא תולח ןופ ןקע ,תבש ןופ טזָאלעג

 םלוע רעד םירָאװ .ןעוועג-קסעתמ רעייז ייברעד ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעבייוו
 רעד ןוא ןעלקנוט ןבױהעגנָא ןיוש טָאה סע .סיורג ערה-ןיע ןָא ןעוועג זיא
 ןיבר ןקנַארק םעד ןעמ טָאה ,ןשיט יד ייב טצעזעגסיוא ןעוועג ןיוש זיא םלוע

 ,ךַאװש ןעוועג זיא רע .שרדמה:-תיב ןיא סמערָא יד רעטנוא טכַארבעגניײרַא
 טעבעגסיוא םיא ןעמ טָאה ,סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג ןיוש ךיז טָאה רע סָאװ םיוק
 ןטכייל ןעז טנָאקעג סע טָאה ןעמ זַא ,טירבעג טָאה סנייז םינּפ סָאד ,סנשיק טימ
 ןעוועג זיא רע .סױרַא-שרדמה:תיב ןופ טייקלקנוט רעד ןופ ,סנטייוורעדנופ
 טייקסייוו סָאד ךיז טָאה ,עטָאּפַאק רעסייוו רעגידתבש ןייז ןיא טליהעגמורַא
 ןופ סױרַא ןטכיולעג ןוא טניישעג טָאה ןוא טייקלקנוט רעד ןופ ןעמונעגסױרַא
 ,םיחרוא ענדָאמ יד ןצעזסיוא ןסייהעג רע טָאה ךיז ןבעל .שינרעטצניפ םי םעד

 ןענייז "םערוט, רעכיוה רעד ןוא לרעדיינש רענילכַאשז סָאד .סעקילַאק רָאּפ ַא
 יד ןופ טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ,סרעטסוש עמירָא ייווצ ןוא ,םיא ןבעל ןסעזעג
 ןוא ןיבר םייב תבש םעד ףיוא ןענופעג ךיוא סעּפע ךיז ןבָאה ייז .קרעמרָאי
 ןסייהעג ייז יבר רעד טָאה ,ָאד ןענייז ייז זַא ,טסואוועג טשינרָאג טָאה רענייק
 ןָא-ןביוא ןצעז ייז ןוא םלוע ןשיווצ ןכוזסיוא

 סָאװ ,תולח סאיצומ יד ךָאנ סָאװ ,רעסערג ךָאנ ןעוועג זיא שודיח רעד
 ןסייהעג רע טָאה ,שיפ ןטשער ךעלקיטש יד ןוא ,םלוע םעד טלייטעצ טָאה ןעמ

 ַא ןבעגעג רעװ טָאה ."אתדועס-וניקתא; ןעגניז רעדעב םעד ןיכדרמ-ךורב
 סָאװ-סעּפע ףיוא טָאה ןעמ ןוא ליטש רעייז ןרָאװעג זיא סע ןוא שיט ןיא ּפַאלק
 ,טרעדנואוועג ךיז ןבָאה עלַא .הרות ןגָאז וצ ןביוהעגנָא יבר רעד טָאה .טרַאװעג
 ךיז טָאה ןעמ ןוא שולח ַא זיא יבר רעד זַא ,טסואוועג ךָאד טָאה ןעמ םירָאװ
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 ץנַאג ַא ןעוװעג לָאמסָאד זיא הרות יד ןוא .ףיורעד טכירעג טַאהעג טשינ

 -עג זיא לוק ןייז שטָאכ ןוא .עטקַאהעגּפָא ןַא רָאנ ,לָאמעלַא יו טשינ ,ערעדנַא

 ןרעביא טרעהעג םיא ןעמ טָאה ךָאד ,טייהקנַארק רעד רעביא ךַאװש רעייז ןעוו
 -תיב ןיא .טײקשילַארָאמ ַאזַא טַאהעג טָאה לוק סָאד םירָאװ ,שרדמה-תיב ןצנַאג

 ,ןזָאלב-רפוש רַאפ לוש רעד ןיא הנשה-שאר יוװ ,ליטש ױזַא ןעוועג זיא שרדמה
 ךיא :םיליהת ןגילייה ןייז ןיא טגָאזעג טָאה ,םולשה-וילע ,ךלמה-דוד

 -ַאב יד ןיא ןטלַאהַאב ךיז לעוװ ךיא ,גיבייא ןטלעצעג ענייד ןיא ןעניואוו לעװ
 זיא סָאװ ,הריציה :ריחב רעד ,שטנעמ רעד .לגילפ ענייד ןופ ןשינעטלעה

 ןגילייה ןוא ןביוהרעד יז לָאז רע ידכ ,טלעוו רעד ףיוא ןרָאװעג טקישעגּפָארַא
 ,טייקכעלטעג רעד ןופ לייט ַא זיא סָאװ ,המשנ רעסיורג ןייז ןופ חוכ םעד טימ

 ןוא טייטש רע ואוו ןוא .טלעצעג סטָאג רַאפ ךיוא טלעוו יד ןכַאמ ףרַאדַאב

 רעטנוא ןעמונעגרעטנורַא זיא רע ךיילג ,ןליפ ךיז רע ףרַאדַאב ,טייג רע ואוו

 רַאפ ךיוא טלעוו יד ןכַאמ ןעמ ןָאק ױזַא-יוו ןוא .הניכש רעד ןופ לגילפ יד
 ךיז טנרעל ןעמ סָאװ ,תודימ עטוג ןוא םישעמ יד ךרוד -- ? טלעצעג סטָאג
 ןוא טייקנייר ןייז טימ ןעלמיה יד טגילייה טָאג יו .םלוע-לש-ונובר ןופ ּפָא
 טייקנייר ןייז טימ דרע יד ןגילייה שטנעמ רעד ףרַאדַאב ױזַא ,טייקגיצנייא

 רעד ףיוא טרָא סטָאג ףיוא טצעזעג זיא שטנעמ רעד םירָאװ .טייקגיצנייא ןוא
 .ןעלמיה יד וצ ןעגנערב ןוא ןביוהפיוא יז לָאז רע זַא ,דרע

 ןגילייה סנשטנעמ םעד ךרוד ? טלעוו יד ןביוהפיוא ןעמ ןָאק ױזַא-יװ ןוא

 רעד ףיוא חילש סטָאג זיא רע זַא ,טקנעדעג שטנעמ רעד זַא .ריא ןיא ןבעל
 .המשנ ןייז -- טָאג ןופ ץוצינ םעד ,קנופ םעד ךיז ןיא טגָארט רע ןוא דרע
 ,רעכלעזַא זיא רע רעוו ,טונימ ןייא ףיוא טשינ טסעגרַאפ שטנעמ רעד ןעוו

 ףיוא ןכַאז עלַא ,ןגילייה םישעמ ענייז עלַא ,ןבעל עכעלגעט-גָאט סָאד רע ןָאק
 -- ןעמוק ייז ןענַאװנופ ,שרוש םעד טימ ייז ןּפינקנָא ןוא ןביוה טלעוװ רעד

 סָאװ ,עטסבערג יד וליפַא ,טָאג וצ ןריפ םישעמ עלַא םירָאװ .רצוי םעד טימ
 יד .עטוג ַא ייברעד רָאנ זיא הנוכ יד ןעוו ,ץרַאה ןייד ןיא לטבמ טסיב וד
 יד ןביוה וטסנָאק הנוכ רעד ךרוד ,השעמ רעדעי ןופ המשנ יד זיא הנוכ
 וד .שינעפיט רעד ןיא ןפרַאװ ,הלילח ,רעדָא ,ןעלמיה עטסכעה יד זיב השעמ
 םירפס עגילייה יד יו .םישעמ ענייד רעביא דרע רעד ףיוא לשומ רעד טסיב
 ןטימ ,טייקנייר ןיא ןָאטעג רָאנ טרעוו סע ןעוו ,ןגילייה ןעמ ןָאק ץלַא :ןגָאז
 יז טגינייר ןעמ ןעוו ,תוואת יד וליפַא ,םלוע-לש-ונובר םוצ קנַאדעג םענייש
 ,ייברעד הנוכ עטוג יד טסָאה וד ןעוו ?,ןטייקסואימ עלַא ןופ ןוא תלוסּפ ןופ
 טלדנַאורַאפ הסנרּפ רערעוװש רעד ךָאנ שינעגָאלּפ ןוא שינעגָאי ןייד טרעוו
 ,רעד ,טייצ עדעי הקדצ טוט סע רעוו, :ןבירשעג טייטש סע יװ .הקדצ ַא ןיא
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 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ שיט ןייז טרעוו ...רעדניק ןוא בייוו ןייז סנרפמ זיא סָאװ

 סוניבָא-בקעי ןיא -- טעב ןייז וליפַא ןוא ןברק ַא ןיא טייצלָאמ ןייז ,חבזמ/

 *.רעגעלעג

 רעד ןייז לָאז ,ךיז ףיוא טמענ ריא סָאװ ,גָאט ןופ הוצמ עטשרע רעייא

 םירָאװ .ןרעדנַא ןרַאפ רענייא ןטעב ןענָאק טלָאז ריא ידכ ,"ךומכ ךערל תבהאופ

 ןרַאפ רָאנ ,ךיז רַאפ טשינ טעב ןעמ ןעוו ,ןעמונעגנָא רָאנ ןרעוו תוליפת יד

 ףיוא רָאנ טשינ ,תוליכר ןייק טשינ טדער ,ערה-ןושל רַאפ ךיז טיה .ןרעדנַא

 ,הריצי רעד ןופ טשינ שינעפעשַאב ןטסנעלק םעד ףיוא וליפַא ,שטנעמ ןייק

 טדער ריא זַא ,םירָאװ .למייב ןייק ףיוא טשינ ,טשינ לזערג ַא ףיוא וליפַא

 רעפעשַאב ןפיוא סטכעלש ריא טדער ,שינעפעשַאב סטָאג ףיוא סיוא סטכעלש

 , ,ןײלַא

 רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,עטסנעלק יד וליפַא ,ךַאז עדעי זַא ,ןסיוו טייז

 טָאה סָאװ ,םלוע-לשיונובר ןופ הנוכ עטוג יד זיא סָאד .המשנ ַא טָאה ,הריצי

 ןעמ תעשב .ןסייוו יז --- ,טשינ ןסייוו יז זַא ,טשינ טניימ ןוא .ךַאז יד ןפַאשַאב

 ןעמ ןעוו ,הלילח ,רעבָא .ךַאז יד ,ךיז יז טיירפ ,ןגעוו-הוצמ ןופ ךַאז ַא טצונַאב

 עסיורג ןופרעד טָאה ןוא טגָאלק ןוא יז טנייו ,הריבע ןַא רַאפ יז טצונַאב

 תעשב סָאװ ,רעזערג עכלעזַא ָאד ןענייז סע :טגָאזעג זיא סע יװ .,םירוסי

 ,ןופרעד רעצ סיורג ןבָאה ןוא קעװַא ךיז ייז ןגייב ,ןָא ייז טריר טנַאה אמט ַא

 ,ןעלמיה יד, :טגָאזעג טָאה םולשה-וילע ךלמה-דוד יו ,טָאג טשינ טשרָאפ

 רעד *,שטנעמ םעד וצ ןרָאװעג ןבעגעג זיא דרע יד --- ,טָאג וצ ןעלמיה יד

 ןכירק טשינ ףרַאדַאב ןוא דרע רעד ףיוא ָאד ןטכיררַאפ וצ גונעג טָאה שטנעמ

 רעד ןיא ךָאנ ןשרָאפ סָאװ ,עלַא יד ןוא .ןשרָאפוצכָאנ טָאג ןעלמיה יד ןיא

 טשינ םירָאװ .(הנומא ינטקמ) עגיביולג-ןיילק יד ןופ ןענייז ,הבכרמ-השעמ

 יו .םיא וצ עביל רַאפ ןייז-קנַארק ,ןבָאה-ביל רָאנ ,טָאג ןעמ ףרַאדַאב ןשרָאפ

 ךרוד טשינ ןעמ ןָאק טָאג ןיא ךיז ןטפעהַאב ןוא :טנרעל דיסחה הדוהי 'ר

 גילייה ךרוד ןוא ץרַאה ןכָארבעצ ַא ךרוד ,םיא ןבָאה ביל ךרוד רָאנ ,םיא ןשרָאפ

 .טעבעג ליטש

 טעװ ,ןגרָאז ערעייא ןופ רעגערט םעד רַאפ םלוע-לשדונובר םעד טכַאמ

 טיורב ןייז טשינ טקיש סָאװ ,רעד .ןטיונ ערעייא ןופ רעפלעה רעד ןרעוו רע

 רעד יװ ,ךיז ייב ןיילק טייז .עגיביולג עניילק יד ןופ זיא ,רעסַאװ ןפיוא

 לקניוװ ַא ןיא ייג ,רעװ ךיד טמיר, :טגָאזעג טָאה ךלמילא 'ר יבר רעגילייה

 וד .ךימ טמיר רע ,םלוע-לשדונובר ,עז :גָאז ןוא סיוא ךיד ןייוו ןוא ןײרַא

 ,ךייא טייז רעבָא *ןיב ךיא שטנעמ רעגידניז ַא רַאפ סָאװ ,ָאי ךָאד טסייוו

 ױזַא זיא רע ןוא ,ערה-רצי ןופ געװ רעד זיא לוטיב .לטבמ טשינ ,הלילח
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 ,הברדא .לטבמ ץלַא וטסיב ,לטבמ ךיד טסיב וד זַא .םערָאװ ַא יו גישטילג

 לכה ,ןאכ ינא םא, :טגָאז ללה רעגילייה רעד יװ ,ןגָאז ףרַאדַאב שטנעמ רעד
 "-טגנעה םישעמ עניימ ןיא ןוא רימ ןיא ,ָאד ץלַא זיא ,ָאד ןיב ךיא זַא -- ?ןאכ

 םירָאװ .טלעװ רעצנַאג רעד ןופ לָאשגָאװ יד ןגעוורעביא לָאז ךיא ביוא ,ּפָא
 ..ןטנוא תודיחי ָאד זיא ױזַא ,למיה ןיא תודיחי ָאד זיא סע יו ױזַא

 ,רעדנוזַאב שטנעמ ןדעי ןבָאה-וצ-ביל הרות רעד ןופ השע-תוצמ ַא זיא סע

 ןדעי ןעמ טניימ -- *ךומכ ךערל תבהאוא :טייטש סע .םיבר ןיא רָאנ טשינ

 ,רעדנוזַאב םענייא
 .ןעמוק ייז ןעוו ,ייז ןופ טשינ ףױלטנַא רעבָא ,םירוסי ןייק ףיוא טשינ טעב

 רעד יוו .ייז ןופ ןסיו טשינ לָאז רענייק ,ליטשרעדניא םירוסי יד גָארט

 םייוניע עטסערג יד טקישעג טָאג םיא טָאה טכַאנייב סָאװ ,רזעילא 'ר רעגילייה
 תודוס יד ןענייז םירוסי םירָאװ .םיא ןופ ןעמונעגוצ ייז רע טָאה גָאטיײב ןוא

 רָאפ סיוא טשינ ייז לּפַאלּפ םעדכרוד ,ריד ןוא םלוע-לשדונובר םעד ןשיװצ
 ..טלעוו רעד

 זיא רעטסצריק רעד ןוא רעטסטנעענ רעד רָאנ ,טָאג וצ ןריפ ןגעוו ליפ
 ןעמ טמוק ,ךלמ םוצ ןעמוקוצ טשינ ןָאק ןעמ זַא םירָאװ .שטנעמ םעד ךרוד
 ןפיוא הניכש ןייז טקיש טָאג .ךלמ-ןב םוצ -- םיא ןופ ןטסטנעענ םוצ וצ
 רךיא טלָאז םעדכרוד .ןעמָאנ ןייז רָאנ ןשרָאפ סָאװ ,עלַא וצ ,שטנעמ ןימ ןצנַאג
 רָאנ טשרָאפ סָאװ ,רענייא רעדעי .שטנעמ ןופ דובכ ןיא ןייז טיהעגּפָא רעייז
 ; טגָאזעג טָאה ריאמ 'ר רעגילייה רעד יו .רעדורב ןייד ריד ייב ןייז לָאז ,טָאג
 ןעמ זומ ,הרות סטָאג ןשרָאפ וצ ידכ ,ןבעל ןייז ּפָא טיג סָאװ ,דיא-טשינ ַא;

 ןעד טביולג ןשטנעמ יד ןופ רעוו ןוא +.לודג-ןהכ ַא יװ ןטלַאה-דובכב םיא
 זַא ,ךייא גָאז ךיא םירָאװ ? ןגעוו ענייז ןיא טשינ טשרָאפ ןוא טָאג ןיא טשינ
 ןיא טביולג ,הלילח ,שטנעמ רעד זַא ,םלוע-לש-ונובר םעד רעביל זיא סע
 ןעמוק רע ןָאק הרז-הדובע ןופ םירָאװ .טשינרָאג זיא רע רעדייא ,הרז-הדובע
 | ,ןביולג ןתמא םוצ

 -הוצמ ַא ריא ךרוד וליפַא ,הריבע ןייק וצ רעפלעהטימ ןייק טשינ טייז
 -- .ןעמוקסיורַא טשינ סטוג ןייק ןָאק סטכעלש ןייק ןופ םירָאװ .ןָאט-וצ
 ! ןופרעד טפיולטנַא

 ,טפרַאװ סָאװ ,רעד םירָאװ .ןלַאפ טשינ ןיילַא טלָאז ריא ידכ ,טשינ טפרַאוװ

 זיא תבש רעד םירָאװ ,םיא טגילייה ןוא תבש םעד טיה .,ןײלַא טימ-טלַאפ
 ןייז טעוו תבש ןייד יו ןוא ,ןבעל גיבייא ןייד ןופ ,המשנ ןייד ןופ גָאט רעד
 .למיה ןיא רעטָאפ רעייא ייב טרָאד תבש רעסיורג רעייא ןייז טעװ ױזַא ,ָאד

 לארשי --- ,שטנעמ ןרַאפ לארשי זיא ,גָאט ןרַאפ זיא תבש רעד סָאװ ,סָאד ןוא
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 ןייז ןופ טסדייל וד סָאװ ,ריד זיא ליואוו ,רעקלעפ יד ןופ תבש רעד זיא

 רַאפ ארומ טָאה ,למיה ןיא ןטַאט ןרַאפ ץרַאה רעייא טכערבעצ .ןגעוו-סנעמָאנ

 ריא ידכ ,םיא ןיא ךיז טפעהַאב .המיא רַאפ ,הלילח ,טשינ ,עביל סיוא םיא
 ערעייא ןוא ןרעװ-רָאלק ןלָאז ןגיוא ערעייא .ןעלמיה עגיטכיל יד ןעז טלָאז
 ןגעוו ענייז עלַא ןיא זיא רע טכערעג יװ ,ןעז טעוו ריא ןוא ןפָא רעצרעה
 ןטפעהַאב סָאװ ,יד רָאנ םירָאװ .ךעלדנעטשרַאפ ןוא ןפָא ןייז ךייא טעו ץלַא
 ןווכמ ןענייז ןוא ןליוו ןייז רַאפ ןליוו רעייז לטבמ ןענייז ןוא טָאג ןיא ךיז

 ,געוז ןגיטכיל ןוא ןרָאלק םעד ןעז ןענָאק יד רָאנ -- הנוכ ןייז וצ הנוכ רעייז

 ...רענעי וצ טלעוו רעד ןופ טריפ סָאװ
 ןוא טכיל ןייד קיש -- "ךתמאו ךרוא חלש; :טגָאז ךלמה-דוד יו ױזַא

 ןלעוו ייז --- *ינאובי, -- ןריפ ךימ ןלעוו ייז --- "ינוחני המה: -- תמא ןייד
 *ךיתונכשמ לאו, --- גרַאב ןגילייה ןייד וצ --- "ךשדק רה לא; -- ןעגנערב ךימ

 ..ןטלעצעג ענייד וצ ןוא --
 .שרדמה:תיב םעד רעביא טבעװשעגמורַא טָאה שינרעטצניפ עטכידעג ַא

 -רעטצניפ עגידנעמיווש יד ןיא ןרָאװעג טקנוטעגנייא ןוא ןדנואוושרַאפ זיא ץלַא
 ךיז טלָאװ סע יוװ ,ןקרעמַאב טנָאקעג ךָאד ןעמ טָאה ריא ןופ ןטימניא .ןלעוו

 טייקכעלקיד עצרַאװש יד .עסַאמ עגידמרָאפנָא עגיגָאװ ַא ןבילקעגנָא ןעוועג

 טָאה סָאװ ,קעלפ-טעמרַאּפ ןלעג ןגידרעמיש ַא םורַא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה
 םעד םורַא םלוע רעד ןעוועג זיא סָאד ,סױרַא טייקלקנוט רעד ןופ טרירביוו

 .שיט םייב ןיבר
 -רַאפ רעד ןיא ןעוועג טרעוװילגרַאפ םלוע רעד זיא עלייוו עגנַאל ַא

 טָאה סע זיב ,ןעוועג טשינ ןבעל ןייק טלָאװ סע יוװ ױזַא ,טייקלקנוט רעטרַאטש
 -מעטָא-ץרוק ןיא ןעגניז ןביוהעגנָא עמיטש ַא סױרַא שינרעטצניפ רעד ןופ
 .ןָאט ןגידעכָאװ ַא ןיא ןיוש ,עגידנפָאה ןוא עגידנטעב ,רענעט עגיד

 ".ךימ רע טריפ סעקנָאל ענייש ףיוא ,ךוטסַאּפ ןיימ זיא טָאג,

 זיא סע .ןצכערק ןופ תולוק עטעקַאנ טימ ןפלָאהעגרעטנוא ןבָאה ןדיא

 -עג ןלָאװשעגנָא רעמ ךָאנ טציא זיא שינעטכידעג יד ,ןרָאװעג-ליטש רעדיוו
 רָאנ ,ןעז וצ ןעוועג טשינ רעטצנעפ ןייק ,טנעוו ןייק ןיוש ןענייז טציא ;ןרָאװ
 ןוא רעטכידעג לָאמַא-סָאװ ךיז טָאה עסַאמ רעגידמרָאפנָא ןַא ןופ ליונק ןייא
 -טעמרַאּפ ןגידרעמיש ,ןגידנעקנַאצ ,ןגידנעייגסיוא ןַא םורַא טלקיוװעג רעגיגָאװ

 ,קעלפ
 גנולצולּפ .טרַאװעג סעּפע ףיוא טָאה ןעמ .ןעוועג ליטש זיא םלוע רעד

 ןעוו .טָאג ךָאנ גיטשרָאד זיא המשנ ןיימ, :לוק סניבר םעד טרעהעג ךיז טָאה
 *.? טָאג ןופ טכיזעג סָאד ןעז ןוא ןעמוק ךיא לעװ
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 .רעטרעוו סניבר םעד טײלגַאב טָאה ןצכערק ןופ ַאכע ןַא

 יא לייוו ,טרעקַאלפעגפיוא .טרעקַאלפעגפיוא עמיטש ַא טָאה גנולצולּפ
 ןרָאװעג ןענייז ייז ןכלעוו ןיא ,שרַאמ רעגידנריפמואירט רעד יא ,רעטרעוו יד
 .טסַאּפעג רעהַא טשינ יװ ,ןזיוועגסיוא דמערפ ךיז ןבָאה ,טײלגַאב

 רימ טָאה ןעמ זַא ,טיירפעג ךיז בָאה ךיא :דוד וצ גנַאזעג-ןפוטש ַא;
 ",.זיוה סטָאג ןיא ןעייג רימ סָאד ,טגָאזעג

 ןפורעגסיורַא טָאה ןוגינ רעכעליירפ רעדמערפ רעד ייס ,רעטרעוו יד ייס
 ,רעהַא ָאד טרעהעג טשינ עדייב ןבָאה ייז .גנוניוטש

 ךיז טָאה ןעמ רָאנ -- "!ַאש !ַאש; :ןפורעג ןוא טמורבעג ןבָאה לייט

 -לעז ַא וצ ךעלנע ןעוועג זיא סָאװ ,גנַאזעג סָאד .ןסייררעביא טזָאלעג טשינ
 .רעפלעהרעטנוא ןגָארקעג טָאה ,וויטָאמ-טעבעג ַא וצ רעדייא ,שרַאמ ןשירענ
 ןעוועג ָאד ןענייז סע .ןטיײּפמָארט טימ יװ ןלַאש וצ ןביוהעגנָא טושּפ טָאה סע

 .ןעגנוזעג "תולעמה-ריש, םעד ןבָאה סָאװ ,םיחרוא עדמערפ יד ןופ עגינייא
 ןפורעג טָאה ןוא ,ךיז טוט ָאד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה םלוע רעטושּפ רעד

 -גלַאש לָאמַא-סָאװ זיא גנַאזעג סָאד רעבָא *ענ !ענ, :גנורעדנואוורַאפ טימ
 ןעמ טָאה דלַאב .גיצניוו ךָאנ זיא סָאד רָאנ .ןרָאװעג רעכעליירפ ןוא רעגיד
 ןוא ,טקורעגרעדנַאנופ טָאה ןעמ סָאװ ,קנעב יד ןופ ןרַאשקעװַא ןַא טרעהעג
 וצ ןבױהעגנָא טָאה ןעמ ןוא סעציײלּפ יד ייב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןדיא רָאּפ ַא
 ןייז טזומעג טָאה סע .טרָא ןייא ףיוא גידנעקּפָאה ןוא גידנצנַאט ,םורַא ןעּפוט
 ,סופ םענרעצליה ןטצעזעגניײרַא ןַא טָאה סָאװ ,רענייא עגידנצנַאט יד ןשיװצ

 רענרעצליה רעד ןיא עילוק רעד ןופ ןּפַאלק סָאד טרעהעג ךיוה טָאה ןעמ םירָאװ

 טשרעהעג טָאה סָאװ ,טכַאנ רערעטצניפ רעד ןיא ךיז טָאה דלַאב .,עגָאלדָאּפ
 ןעמ סָאװ ,טכיל ןדנוצעגנָא ןַא ןופ ןסָאשעגכרוד לַארטש ַא ,שרדמה:תיב ןיא
 ךרוד יוװ ןעזעג ןעמ טָאה טציא ןוא .וצ-שיט םוצ ּפעק יד רעביא ןגָארטעג טָאה
 "נָא ןעוועג ןענייז סָאװ ,טייל עדמערפ יד ןופ עגינייא יו םי ןרעטצניפ ַא
 ןיבר םעד םורַא ןוא טנעה יד ייב ןטלַאהעגמורַא ךיז ןבָאה ,תבש ףיוא ןעמוקעג

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,עפָארטס עגיצנייא יד ןעגנוזעג ,טצנַאטעג
 טָאה ןעמ ןעוו ,טיירפעג ךיז בָאה ךיא : דוד וצ גנַאזעג-ןפוטש ַא; :ןרזחרעביא
 "..זיוה סטָאג ןיא ןעייג רימ זַא ,טגָאזעג רימ

 ,עטָאּפַאק רעסייוו ןייז ןיא יבר רעד .סכעלקערש טריסַאּפ סעּפע טָאה דלַאב
 ,םיכירכת ענייז ןיא ןנימ-רב ַא יו ,סנשיק ןיא טעבעגנייא ןסעזעג זיא רעכלעוו
 ןטלַאהעגרעטנוא םיא ןבָאה סָאװ ,םידיסח טנַאװ רעד ךרוד טציטשעגרעטנוא

 ןרָאװעג זיא ןוא טייל עדמערפ יד ןופ ןרָאװעג ןביוהעגפיוא לָאמַאטימ זיא ---
 טרירג : יירשעג ַא ןרָאװעג זיא סע ,ייז ןשיווצ ןיײרַא-ןטימניא ןטכָאלפעגניײרַא
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 םעד טלָאװעג ןוא ןסירעגניײרַא ךיז טָאה לאירזע *7 ריא טוט סָאװ, *!טשינ
 יבר רעד .טרעדײלשעגקעװַא רעוו םיא טָאה סע רעבָא ,ןעװעטַארּפָא ןיבר
 עכלעוו ,ןדיא עכעלגעווַאב רָאּפ ַא ןופ ןעלסקַא יד ףיוא ןעגנַאהעג זיא ןיײלַא
 םעד ןופ ייס ,ָאּפמעט םעד טָאה לדיירד עצנַאג סָאד .םיא טימ טעסּפָאהעג ןבָאה

 ךיז טגעווַאב ,טעװעמַאהעג ןוא ןטלַאהעגנייא ,ןעגנוגעווַאב יד ןופ ייס ,גנַאזעג
 ,רעמַאזגנַאל ןעמוקעג טציא ןענייז קיזומ יד ןוא רעטרעוו יד .טרָא ןייא םורָא

 עּפורג רעד ןשיווצ גידנעמיווש ,טַאלַאכ ןסייוו ןייז ןיא יבר רעד .רעגידנטעב
 -ןוא:טנעה ערעייז טימ טנעלעגרעטנוא ןטלַאהעג םיא ןבָאה סָאװ ,םידיסח

 ןַא טכַאמעג טַאלַאכ ןסייוו ןייז ןוא םינּפ ךעלטיוט-סייוו ןייז טימ טָאה ,סמערָא

 עצרַאװש יד ןוא טכַאמרַאפ ןטלַאהעג ןגיוא יד טָאה רע .עימומ ַא ןופ קורדנייא

 םינּפ ןייז .ןרָאװעג רעפיט ךָאנ טייקלקנוט רעד ןיא ןענייז ןברַאש ןופ רעכעל
 רעסיורג ןייז רָאנ .גיטעמרַאּפ -לעג -- טַאלַאכ ןייז ןופ רילָאק םעד טַאהעג טָאה

 ױזַא ,ּפָאק ןייז ףיוא טגעװַאב ךיז טָאה ,ןָאטעגנָא םיא ןבָאה ייז סָאװ ,למיירטש

 יז זיב ,ךיז גידנגעווַאב םיוק-םיוק ,טעסּפָאהעגרעטנוא םיא טימ ייז ןבָאה

 רעכעה רענעט יד ןענייז ָאד .שדוק ןורָא ןרַאפ םיא טימ ןעמוקעגנָא ןענייז
 : ןגירשעג טעמכ ןבָאה ןעמיטש יד ןוא ןרָאװעג

 רימ טָאה ןעמ ןעוו ,טיירפעג ךיז בָאה ךיא :דוד וצ גנַאזעג-ןפוטש ַא;
 *..זיוה סטָאג ןיא ןעייג רימ זַא ,טגָאזעג

 יד ןופ ןעלסקַא ןוא טנעה יד ףיוא טנעלעגנָא טציא ךיז טָאה יבר רעד

 -עג ןבָאה ייז תעשב ,שדוק-ןורָא ןרַאפ ןגיוברַאפ ףיט ךיז לָאמ יירד ,םידיסח

 רעבָא ,רעטרעוו יד ןעגניזטימ טוװאורּפעג ןוא ,םיא טימ ןעגנוזעג ןוא טעקּפָאה
 .ןעוועג ליטש ןענייז ןּפיל ענייז

 טלָאװ דיא ַא ןעוו ,טגידנעעג ןעוועג ךיז טלָאװ סָאד סָאװ טימ ,טסייוו רעוו
 -סיה רעדנַא ןַא .טקריוועג טָאה סָאד .םלוע ןשיוװצ טנייוועצ ןעוועג טשינ ךיז
 ףיוא ,יבר רעגילייה, : ןענייוו גידעמזַאּפס טרעהעג ךיז טָאה עמיטש עשירעט
 *?זנוא ריא טזָאל ןעמעוו

 םיוק וּפָא םיא טזָאל !ּפָא םיא טזָאלא :ןפורעגנָא ערעדנַא ךיז ןבָאה
 *! ךיז טלַאה רע סָאװ

 ןיא ןסיבעגנײרַא גנַאװצ עגידרעייפ ַא יו לאירזע שמש רעד ךיז טָאה
 סױרַא סעצנָאװ עטליופרַאפ ענייז ןופ ןעילַאיל שירעטסיה ַא טימ ןוא םלוע

 ,רעגניפ עטמירקרַאפ ענייז טימ גידנסייר ,סקניל-ןוא-סטכער ןפרָאװעג רע טָאה
 טנעה ענייז ףיוא ןיבר םעד טּפַאכעג .ןיבר םוצ ןגירקעגוצ ךיז טָאה רע זיב
 ..ןיירַא טעב-ןקנַארק ןייז ןיא ןגָארטעגנײרַא קירוצ םיא ןוא
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 קַאֿפ םעד ןגָארטרעד

 -ארמ ןופ רזג ַא טכַארבעג םיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןפלָאהעג טשינ טָאה סע
 { טייטש סע יוװ ,ןטסַאפ טשינ רוּפיכ-םוי ןיא םשה:-ןעמל לָאז רע זַא ,ארתאד
 יבר רעד ."דואמ, םעד ףיוא ךיז ןפוררַאפ ןוא ,*םכיתושפנל דואמ םתרמשנו

 -םייקמ טייקכעלגעמ ַא ןבָאה ךָאנ ךיא לעװ ןעוו; :טרעפטנעעג טָאה לאיזחי 'ר
 -תונכס זיא סע לייוו ,עקַאט רַאפרעד ןוא ,"םכשפנ לכב, הוצמ יד ןייז"וצ

 *..למיה ןיא ןטַאט םעד טימרעד ןעניד וצ סיז יאדוװַא ךָאד סע זיא ,תושפנ

 שממ ,ָאי .ןרָאװעג זייב זיא לאירזע רעטלַא רעד סָאװ ,ןפלָאהעג טשינ טָאה סע

 ךייא לע ךיא, :טלמַאטשעג רע טָאה ןושל-םוטש טימ ןוא ,ןרָאװעג זייב
 ןופ ןפורעגקירוצ טָאה ןעמ ןכלעוו ,ןוז רעד ".ןגייל טעב ןיא ןוא ,יבר ,ןדניב

 עצנַאג יד ,םיברוקמ יד ,םיא ייב ןטעבעג ךיז טָאה ,הבישי רעדמערפ רעד
 ;ןסיורדניא רעבייוו יד ןוא ,שרדמה-תיב סָאד טליפעגנָא טָאה סָאװ ,טָאטש
 .ןעמענ טלָאװעג טשינ האופר יד וליפַא ,עגינייז'ס ייב ןבילבעג זיא רע

 ןופ ריט יד טָאה ןעמ .תילט ןוא לטיק ןייז ןיא טעב ןיא ןגעלעג זיא רע
 טָאה טײקכַאװש רַאפ ,תוליפת יד ןרעה לָאז רע ידכ ,טנפעעגפיוא לביטש ןייז
 .ןשיק ןיא ןלַאפעגקירוצ לָאמ רָאּפ ַא זיא רע .ךיז ןצעזפיוא טנָאקעג טשינ רע
 ךיז רע טָאה ,הדובע רעד וצ טלעטשעג ךיז ןענירעד טָאה ןזח רעד ןעוו רָאנ
 לָאז ןעמ זַא ,ןלױפַאב ןוא שמש ןייז ןפורעג ,רובג ַא יו ףױאיּפַאכ ַא ןבעגעג
 תוחוכ יד יװ ,רעדנואוו סיורג ַא ןעוועג זיא סע .טנעה יד ןשַאוװ ,ןָאטנָא םיא
 .ןעמוקעגקירוצ םיא וצ ןענייז

 טעװ רע זיב ,הדובע יד ןבייהנָא רעירפ טשינ לָאז ןעמ ,ןליופַאב טָאה רע

 ,קַאז םעד ןעמענסױרַא לָאז רע ,ןלאירזע ןסייהעג טָאה רע .ןייז-גיטרַאפ טשינ
 תוליפת סנדיא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,קַאז םעד ,ןגיל רעמעלעב ןיא טָאה רע סָאװ
 .ןגָארטעג םימחרהירעש םוצ

 ןבייהנָא ןעמ לָאז ןענירעד .ךיוא לאירזע וליפַא ,ןײגסױרַא ןלָאז עלַא --
 | ! הדובע יד

 ןּפָארט עטצעל יד ןעגנוצ עגידנעמַאלפ טימ טָאה רעייפ עגידרעביפ סָאד

 רעגידרענייב-ךעלטנגוי ןייז .ןעקנורטעג ןייזטסואווַאב ןוא תויח ןייז ןופ
 טילגעג טָאה רע זַא ,רעייפ ןופ טנערבעגכרודַא ױזַא ןעוועג ןיוש זיא רעּפרעק
 יד .רעדיילק עסייוו ענייז ךרוד טירבעגכרודַא ןוא לָאטש רעטצייהעגנָא יו

407 
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 ייז זַא ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה סע זַא ,ןעוועג גידרעייפ ױזַא ןענייז סיפ
 טבעווש רע רָאנ ,טשינ טייטש רע .ןרָאװעג ןסָאגעצ ,ןצלָאמשעצ ץיה רַאפ ןענייז

 ךָאנ ,טָאג רַאפ ןָאט וצ הדובע עטצעל יד הקושת עסיורג יד .ןטפול רעד ןיא
 ,ןטפעהַאב וצ ךיז טייקכעלטעג רעד טימ טעבעג ךרוד ידכ ,ןבעל ןיא לָאמ ןייא
 עגידרענייב ענייז טימ ךיז ןטלַאהוצנָא טפַארק עשיזיפ יד ןבעגעג םיא טָאה
 ןוא ןרָאװעג רעייפ קיטש ןייא דומע רעד זיא דלַאב רָאנ .דומע ןיא רעגניפ
 זיא ץלַא לייוו ,ןטייקכעלדנעמוא יד ןיא ןגיולפעג זיא רע .ןגיולפעג םיא טימ
 םיא ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ץיה סיורג ןופ ןרָאװעג ןצלָאמשעצ ןוא ןסָאגעצ
 טשינ רָאט רע --- ,ןבילבעגרעביא םיא זיא ןייזטסואווַאב ןייא .םיא םורַא ןוא
 סעּפע רע טגָארט קַאז םעד ןיא לייוו ,טנַאה רעד ןופ קַאז םעד ןזָאלסױרַא
 ,טױרטרַאפנָא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,עסיורג תורצוא ,סגיטכיוו ןוא סגיטכיוו רעייז

 -רַאפ טשינ קַאז םעד ,הלילח ,רָאט רע .תוירחא סיורג טגָארט רע עכלעוו רַאפ
 יו טפמעקעג םיא ןיא ןייזטסואווַאבמוא ןוא ןייזטסואווַאב טָאה ױזַא -- .ןריל

 ךיז ןפערט רעטניוו ןוא רעמוז ןעוו ,ןלַארטש-ןוז יד טימ סנגער ןוא ןטניוו יד

 ןיא טנערבעג טָאה סָאװ ,ץיה רעסיורג רעד ןיא .ןטניוװ-טסברַאה יד ןיא ןעמַאזוצ

 טרעטיצעג רע טָאה ץיה רעד ןיא .ןרָאװעג:-טלַאק לָאמַאטימ םיא זיא ,םיא
 "יינש ַא ףיוא ןענופעג ןצנַאגניא רָאג ךיז רע טָאה לָאמנייא טימ ןוא טלעק רַאפ

 -ניא קנַארק זיא רעטומ יד ,סעצײלּפ ענייז ףיוא קַאּפ ַא טגָארט רע .דלעפ
 יד ןוא טניוו רעד ןוא ,זיוה ןרַאפ הנויח טימ ףרָאד ןופ טייג רע ןוא םייהרעד

 לקער עטכייל סָאד םיא ןסייר ,ךרודַא רעדילג ענייז ןעמענ עכורעװַאז-יינש
 םינּפ ןטימ טייג רע ןוא ּפָאק ןייז ןופ לטיה סָאד םיא ןגָארט .,בייל ןייז ןופ
 טפמעק ױזַא .םי ןגידמערוטש ןיא ףיש ַא יו ךיז טעוועריק ןוא טניוו ןיא

 ןיק רעמ טשינ סע זיא דלַאב .ןטניוומרוטש יד ךרוד געוו ַא סיוא ךיז רע

 רעטנוא ןופ .םיא םורַא ןגיל ןעלמיה ענעכָארבעצ רעקיטש רָאנ ,רעדלעפ-יינש
 סמרוטש עכעלקערש ןפייפ ןגידארומ טימ ךיז ןגָארט ןעלמיה רעקיטש יד
 יד ןיא טיהעגפיוא ןגיל סָאװ ,יינש ןופ תורצוא עגיבייא יד .םימי-טניוו ןוא
 ןעזעגסיוא ןבָאה ייז ןוא ןגיוא ענייז רַאפ ןרָאװעג טקעדעגפיוא ןענייז ,ןעלמיה

 טנערבעג טָאה יינש רעד םירָאװ ,רעייפ רעקיטש ענעריורפעג עטלָאמעצ יו
 .רעייפ יו שממ

 ,השעמ-תעשב ךיז רע טכַארט -- ?ןריורפעג ןייז ןָאק רעייפ ,ַאװָא --
 .ףיוא-טכַאוװ ןוא

 ריט רענעפָא רעד ךרוד ךיז טרעה ,בוטש רעטייווצ רעד ןופ ,ןענירעד ןופ
 רעד ןיא ןענַאטשעג ןענייז קלָאפ סָאד ןוא םינהכ יד ןוא; :לוק סנזח םעד
 -סױרַא ןעמָאנ ןרַאבטכרופ ןוא ןגידובכב סטָאג טרעהעג ןבָאה יז זַא ןוא ,הרזע
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 יז ןבָאה ,טייקנייר ןוא טייקגילייה ןיא ,ליומ סלודג"ןהכ ןופ שוריפב ןדער
 ןבָאה ייז ןוא רעמינּפ ערעייז ףיוא ןלַאפעג ןענייז ןוא ךיז טקובעג ןוא טינקעג
 רעד טביולעג ןייז לָאז -- "דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב; :טגָאזעג
 ,גיבייא ןוא גיבייא ףיוא ךיירגינעק ןייז ןופ דובכ

 ךיז טניפעג רע ואוו ןוא זיא רע ואוו ,ןענַאטשרַאפ טשרע רע טָאה טציא
 לודג-ןחכ םעד טעז רע .רע זיא שדקמה:תיב ןיא ,רע זיא הדובע רעד ייב --
 -נייא טלַאק ןיא ,ןָאטעגנָא רע טייג למיה רעקיטש ןיא ,רעדיילק עסייוו ןיא
 ןיא ןײרַא-טייג ,יינש ןטרירעגמוא ןגיבייא ןופ רעדיילק ,רעייפ ןריורפעג
 ןוא ןגײבּפָארַא ךָאד ךיז רע זומ ,ױזַא ביוא ...הדובע יד ןָאט םישדק-ישדק
 ױזַא סעּפע רָאנ .ךיז טגייב רע ,ךיז טגייב רע ...דרע רעד וצ ףיט ךיז ןקוב
 ףוס םוצ .ןכיירגרעד ריא וצ טשינרָאג ןָאק רע -- דרע יד זיא ףיט ,טייוו
 טלַאפ רעייפ טלַאק ףיוא ,ןעלמיה יד ןיא טלַאפ רע .םינּפ ןייז טימ רע טלַאפ
 ױזַא ...ףיוה-שדקמה'-תיב רעד זיא סָאד -- רע טגיל ןעיינש עגיבייא ןיא ,רע
 ןעמ תעשב ,יניס גרַאב םייב יו םיא םורַא ןענייז ןדיא ליפ ױזַא ,תומשנ ליפ
 ,השצמ-תעשב רע טכַארט -- *ןמיס רעטוג ַא זיא סע; .הרות יד ןבעגעג טָאה
 טמוק --- *..!יינש ליפ ױזַא עז ךיא ,ןטעבסיוא רָאי טוג ַא ךיז ןלעװ ןדיא; --
 ןבָאה ןטניוו עטלַאק יד רָאנ .דיירפ עכעלשטנעמ עטצעל יד קירוצ םיא וצ
 יז ןגָארטעצ ןעגנַאװצ עטלַאק טימ יװ ,בייל ןייז ןעמונעגמורַא רעדיוו דלַאב
 טזיילעגפיוא זיא רע .םירבא יד טשינ ןיוש טליפ רע .רעדנוזַאב רבא ןדעי
 ,ליוו רע ןיהואוו ,קנַאדעג ןופ טייקנילפ רעד טימ ןגָארט ךיז ןָאק ןוא ךיז ןופ
 סָאד .,ןײלַא רענייא ןטלעוװ-יינש עגיגערבנָא עטייוו עסיורג יד ןיא זיא רע רָאנ
 טרעה רע ,רעמ לָאמַא-סָאװ םיא ןופ ךיז טרעטייוורעד שדקמה-תיב ןופ גנַאזעג
 *..םעהו םינהכהו, : טייקטייוו רעגנַאל רעד ןופ עמיטש עגידנעייגסיוא ןַא רָאנ
 ןעמוקַאב-ארומ רעדיווװ טָאה רע ...טייקכעלדנעמוא ןַא ןיא ןיילַא זיא רע --
 ןעמוקמייהַא ךיא לעװ ױזַא יו ? קַאז םעד ךיא בָאה ואוו, -- .קַאז ןייז רַאפ
 סָאװ ,ןדיא ןופ תוליפת יד ךָאד ךיא גנערב קַאז ןיא 1 קַאז ןָא ןעמַאמ רעד וצ
 ---*...םיהַא ןעמַאמ רעד וצ ןעגנערב םיא לָאז ךיא ,טױרטרַאפנָא רימ ןבָאה ייז
 ןוא ןטניו עגידארומ יד ךרוד ןעמענקעװַא קַאז םעד ןזָאל טשינ טעװ רע
 ...ןטלַאה קַאז םעד תוחוכ עטצעל יד טימ ןוא יז טימ ןפמעק טעװ רע .סמערוטש

 -ארומ ַא .רעמ לָאמַא-סָאװ ךיז ןקרַאטש סמערוטש ןוא ןטניוװ יד רעבָא
 ,םיא וצ ןָא-טמוק ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה יינש ןסייה ןופ טניוומרוטש רעגיד
 טשינ ןיוש טָאה רע .ןעגנילשרַאפ טָא םיא טעװ ןוא ,עילַאװכ-םי עסיורג ַא יו
 יינש ןיא םינּפ ןטימ טגיל רע .סמרוטש יד טימ ןפמעק וצ תוחוכ ןייק רעמ
 ,םיא םורַא ךיז ןביילק ןטניוו ןוא סמרוטש יד .רעמ ןריר טשינ ךיז ןָאק ןוא
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 ךָאנ זיא םייהַא געוו רעד ןוא .ןקוצרַאפ םיא ןליוו ןוא ,ףלעו עדליוו יד יוװ

 ? ירזע אובי ןיאמ ,םלוע-לשדונובר ,יוא; .בייהנָא ןיא טשרע זיא רע ,טייוו ױזַא

 סע .טלפייווצרַאפ םורַא ךיז טקוק רע *..? ףליה ןיימ ןעמוק טעװ ןענַאוװנופ

 םיא טרעוו סע ..זָא רעו טמוק סע ,סמרוטש-יינש יד ןופ סױרַא רעוו טערט
 ..?ןָא טרָאד טמוק רעװ ?טרָאד טערט רעוװ רָאנ .ןגיוא יד רַאפ רעטצניפ

 -ןעיינש יד רעביא טייג יז ,טליהעג ןצרַאװש ןיא ןצנַאגניא טלַאטשעג:ןעיורפ ַא

 לדייא .יז טייג טכייל ױזַא ,סיפ עריא טימ םיוק ייז טרירַאב ןוא סעכורעוװוַאז

 טמוק קַאמשעג רעטוג ַא .םילשורי ןופ םיבידנ-תב רעד ןופ יוװ ,גנַאג ריא זיא
 יד טשינ סָאד זיא ,ָאי !ןעזעג יז ךָאד טָאה רע ,יז ךָאד ןעק רע .ןגעקנַא םיא

 ןופ המשנ יד ןעמענמיײהַא טמוק יז ..ןעמענמײהַא ךימ טמוק יז ? אתנורטמ
 ...למיה ןיא רעטָאפ םוצ שטנעמ

 טימ סיוא ךיז טיצ רע ןוא - ..!הכלמ עגילייה ,אתנורטמ עגילייה ---
 .סיפ עריא רַאפ םינּפ ןייז

 ןעמונעגטימ ןוא ןביוהעגפיוא ,ןעמונעגנָא טנַאה רעד ייב םיא טָאה יז
 ...ךיז טימ

 ןיא ,קַאז םעד .שדוק-ןורָא ןרַאפ םינּפ ןטימ ןגיל ןענופעג םיא ןבָאה ייז
 ןיא טפמערקעגנייא רע טָאה ,ןדיא יד ןופ תוליפת יד ןגָארטעג טָאה רע ןכלעוו

 לייו רַאפרעד .המשנ:תאיצי רַאפ ךָאנ ןעוועג זיא סע .ןטלַאהעג טנַאה רעד

 יד לָאז רע ידכ ,הליענ זיב הסיסג טימ טרַאװעג ןוא טקרַאטשעג ךיז טָאה רע
 ,טגיילעגניירַא טעב ןיא םיא ייז ןבָאה .ךיז טימ ןעמענטימ תוליפת סנדיא

 רעבָא ,רעייפ ַא יו ןטכיולעג טָאה סע ןוא ןעוועג גיאור זיא םינּפ ןייז
 -רעד ןופ טשינ טייקגידתומילש ַא ,ןפָא ןוא ןעוועג סיורג ןענייז ןגיוא ענייז

 רע זַא ,טסואוועג טשינ טָאה ןעמ .םיא רעביא טלעטשעג ךיז טָאה טלעוו
 ..ךיוה ןייק ,ןעזעג טשינ םינּפ ןייז ףיוא קוצ ןייא ןייק טָאה ןעמ םירָאװ ,טססוג

 ַא ןיא ,ןירַא טלעוו רעדנַא ןַא ןיא טקוקעג ןעוועג טלָאװ רע יוװ ױזַא רָאנ

 ,ןליפעג ןוא ןפירגַאב עכעלשטנעמ יד דמערפ ןענייז סע רעכלעוו ףיוא ,טלעוו
 טשינ ןוא רעצ ןייק טשינ ,םיא ףיוא ןעזעגנָא טשינרָאג ןעמ טָאה םעד ךרוד

 טָאה טייקטניוטשרעד עטסנרע ןַא ,גנורעטיילסיוא עסיורג ַא רָאנ ,דיירפ ןייק
 ךיז טָאה הליענ יב .הליענ וצ זיב ןגעלעג רע זיא ױזַא ,טשרעהַאב םיא

 יד ןופ רָאּפ ַא טלגנירעגמורַא דלַאב םיא ןבָאה סע .הסיסג יד ןבױהעגנָא
 ייז ,ןייז-הלוח-רקבמ םיא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,םיחרוא יד ןופ ,"ןח-יעדויא
 ןוא ןעלטיק ערעייז ןיא ןָאטעגנָא .םיא וצ טזָאלעגוצ טשינ רעמ םענייק ןבָאה

 -רעד ןענירעד לָאמַאכָאנ ןזח ןטימ ןעמַאזוצ טיוט ןייז ייב ייז ןבָאה ,םיתילט

 טייקגיצנייא ןייק ָאטשינ זיא סע ןוא גיצנייא , :טָאג ןופ טייקגיצנייא יד טנָאמ
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 "גיצנייא ןייז וצ ףוס ןייק ָאטשינ זיא סע ןוא ,ןגרָאברַאפ ; ןייז ןיילַא ןייז יוז

 רעטשרע רעד !; ןפַאשַאב טָאה רע סָאװ ,ךַאז רעדעי וצ רעטשרע רעד ; טייק
 זַא *..טייקטשרע ןייז וצ ביײהנָא ןייק ָאטשינ זיא סע ןוא -- ןכַאז עלַא ןופ
 ,לארשי ,רעה, :לָאמ ןייא טגָאזעג ייז ןבָאה ,ןעלקנוט וצ ןביוהעגנָא טָאה סע
 רעד ןייז לָאז טביולעג, גלָאמ יירד --- *!גיצנייא זיא טָאג ,טָאג רעזנוא טָאג
 ןוא -- טָאג זיא 'ה, :לָאמ ןביז -- *!גיבייא ףיוא ךיירגינעק ןייז ןופ דובכ

 ייז *.גיבייא ףיוא ןגינעק טעוו 'ה ,טגינעקעג טָאה 'ה ,גינעק 'ה, :לָאמ ןייא
 ,ןזיוװַאב למיה ןפיוא ןרעטש רעד ךיז טָאה סע זיב ,טרַאװעג לסיב ַא ןבָאה

 ןכייצ םוצ קָאב-ןסּפעש ַא ןופ ןרָאה ַא ןיא העיקת ַא ןזָאלבעג ןבָאה ייז ןוא
 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ,ןרעטלע ערעייז זַא ,ןורכז ןוא

 "עג טָאה םהרבא סָאװ ,תירב םעד ןופ ןורכז ןוא ןכייצ םוצ ,רעכוטסַאּפ-ףָאש

 ,גָאט ןסיורג םעד ןופ ןורכז ןוא ןכייצ םוצ ןוא ,הדקע רעד ייב טָאג טימ ןסָאלש
 ןוא ,ןעיירפַאב וצ טלעוו יד ןייטשפיוא טעװ טָאג ןופ רעטכבלַאזעג רעד ןעוו

 ןבעל ןגיבייא ןיא ןביוהפיוא ךיז םירבק ערעייז ןופ קירוצ ןלעוװו עטיוט יד

 .ןײרַא
 לאיחי 'ר יבר רעד ןוא ...ייברַאפ ןעוועג זיא *ןבעגרַאפ, ןופ גָאט רעד

 קידצ םעד ףיוא יו ,םיא ףיוא טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא .ןעוועג רעמ טשינ זיא

 *..ךיז וצ ןעמונעגוצ םיא טָאה טָאג ,ָאטשינ זיא רע; :ךונח

 ןגָארטרעד דלַאב ךיז טָאה סע םירָאװ .ןרָאפעג ןרופ ןענייז טכַאנ עצנַאג ַא

 זיא דיא-םיליהת רעדא :העידי עכעלקערש יד טניוו ןופ ןעלגילפ יד ףיוא
 ןעמַאזוצ ןעגנַאגעגסיױא זיא רע ,הבישי רעטשרעביוא רעד ןיא ןרָאװעג ןפוררַאפ
 םורַא ןטנגעג עלַא ןופ טייל ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןוא *.רוּפיכ-םוי ןטימ
 ןעוועג זיא ןיבר ןופ םש רעד ואוו ,לסייוו טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא עצוװענָאי

 רעד ךרוד ןזיװַאב רָאנ טָאה סע רעװ .טמירַאב ןוא טנַאקַאב טיירב ןוא טייוו

 רעד טימ טלייאעג ךיז טָאה ןעמ םירָאװ .ןעמוקעגנָא זיא ,ןעמוקוצנָא טכַאנ

 ,החּפשמ עטסטנעענ ןייז ,םילבא עגיטכיר יד ןעוועג עקַאט ןענייז ייז ןוא .היוול
 ןעוועג טָאטש יד זיא ירפרעדניא סנגרָאמוצ ,טבעלעג ךָאד רע טָאה ייז רַאפ
 רָאנ ,רעבייוו ןוא ןדיא טימ טצרַאװשעג ךיז טָאה סע ,רענעגעוו טימ טגיײלַאב
 ,םירָאװ .ןעוועג טשינ ךיוא ןעמ זיא גירעיורט ןוא ,טשינ ןעמ טָאה טנייוועג

 ןעמ זַא ,טגָאזעגנָא טָאה רע ,ןבירשרַאפ האווצ ןייז ןיא ןענופעג טָאה ןעמ יוו
 לָאז ןעמ ןוא ,ןייז גירעיורט טשינ לָאז ןעמ ןוא רבק ןייז ייב ןענייוו טשינ לָאז

 -םיונוצ ךיז לָאז םלוע רעד רָאנ ,ןגָאזכָאנ טשינ םיחבש ענייש ןייק םיא ךָאנ
 רעד זיא .,ןגָאז םיליהת הרהט ןייז תעשב לָאז ןוא שרדמה-תיב ןיא ןעמוק
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 טנַאקעג ןבָאה עלַא טשינ רעבָא ,שרדמה תיב ןיא טלמַאזרַאפ ןעוועג םלוע
 יד טליפעגנָא ןוא ןענַאטשעג ןסיורד ןיא סעגנעמ עסיורג ןענייז .ןײגנײרַא
 ןבָאה ייז ןוא קלָאפ ליפ רעייז ןוא ןעמוקעג ןענייז רעבייוו ךיוא .םורַא ןסַאג
 ןופ טרעהעג ךיז ןבָאה סָאוװ ,םיליהת םיקוסּפ יד סַאג רעד ףיוא טגָאזעגכָאנ

 | .שרדמה/-תיב
 "עג ןענייז סָאװ ,םיחרוא עדמערפ יד ,םיברוקמ ענייז ןבָאה לייוורעד

 ךיז ןבָאה ייז .ןעוועג-קסעתמ ךיז םיא םורַא ,ןייז-הלוח-רקבמ םיא ןעמוק
 ןיהַא טשינ םענייק ןוא לביטש:ןיד:תיב ןייז ןיא ןיבר ןטיוט ןטימ ןסָאלשעגּפָא

 ןבָאה ייז רעדייא ןוא ,ייז וצ טרעהעג טשינ טָאה סָאװ ,טשינ םענייק ,טזָאלעגוצ
 ןוא ןײרַא-הוקמ ןיא ןעגנַאגעג ייז ןענייז ,ןסָאלשעגּפָא תמ ןסיורג ןטימ ךיז
 יז ,תומש ןוא תונוכ טיול ,ןעוועג-לבוט לָאמ ליפ ןוא גנַאל טרָאד ךיז ןבָאה
 .ןעוועג זיא ןליוװ ןייז סָאװ ,ןסיוו ןלָאז ייז ידכ ,האווצ ןייז טכוזעגסיוא ןבָאה
 ןייז ףיוא ןגעלעג דימת זיא סָאװ ,למיליהת םעד ןיא ןענופעג יז ןבָאה ייז

 -עג רע טָאה האווצ ןייז ןיא *..ךלא יכ םגו; קוסּפ םייב טגײלעגנײרַא ,שיט
 -עגופ ןעמעוו ,הלילח ,רע טָאה רעמָאט ,ןייז-לחומ םיא ןלָאז עלַא זַא ,ןטעב

 לחומ ןעמעלַא זיא רע יװ ױזַא ,ןָאטעג טכערמוא ןעמעוו ןוא ןעוועג-דובכב
 ,הטימ רעד ןופ ןפרַאװסיױרַא ףוג ןייז לָאמ ןביז לָאז ןעמ ןוא ,הרומג-הליחמב
 סע זַא ,המשנ ןיימ ןופ הבוטל זיא סָאד זַא; ,ןגָאז ןעמ לָאז לָאמ ןדעי ייב ןוא
 -עמירָא יד זַא ,טגָאזעג רע טָאה ךָאנ ןוא "...דניז עניימ רַאפ הרּפכ ַא ןייז לָאז

 ןענייז ייז לייוו ,הטימ ןייז ךָאנ ןײגכָאנ ןלָאז סָאװ ,עטסטנעענ יד ןייז ןלָאז טייל

 ,רעכעלייל ןוא רעדמעה טזָאלעגרעביא רע טָאה ייז ןוא .החּפשמ עטסטנעענ ןייז

 ןעמ ןוא ;ןלאירזע 'ר שמש ןייז ןבעג ןסייהעג רע טָאה םישובלמ ענייז רָאנ
 לָאז ןעמ ןוא ,טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא בוטש ןייז ןופ םילכ יד ןפיוקרַאפ לָאז

 ןעמ .םינקז-בשומ ןיא לודג-דובככ רַאפרעד ןטלַאהסיוא לאירזע 'ר שמש םעד
 םירפס יד רָאנ .דיא רעכעלרע ןַא זיא רע לייוו ,ןטלַאה-ביל רעייז םיא לָאז
 טָאה שרדמה:תיב סָאד ןוא זיוה סָאד .,ןוז ןייז טזָאלעגרעביא רע טָאה זיולב

 -תיב יד רַאפ הבישי ַא טרָאד ןכַאמ לָאז עכלעוו ,טָאטש רעד טגָאזעגּפָא רע
 ,םירוחב-שרדמה

 ןפרָאװעגסױרַא טשינ םיא ןבָאה ייז .טגלָאפעג טשינ םיא ןבָאה ייז רָאנ

 ןָאטעגנָא טשינ ןבָאה ןוא ,ןטעבעג ךיז טָאה רע יוװ ,לָאמ ןביז הטימ רעד ןופ
 רעד ףיוא ןטיוט ריפ יד ןעמוקּפָא לָאז רע ידכ ,זלַאה ןייז ףיוא קירטש ןייק
 םיא ןבָאה עלַא סָאװ ,לרעדיינש סָאד עקַאט ןביוהעגפיוא ךיז טָאה סע .טלעוו
 טָאה רע ןוא ,םענעטלַאהעגקירוצ ןוא ןליטש רעייז ַא רַאפ טציא זיב טנעקעג

 טשינ ךיז טכַאמ שטנעמ ַא !טשינ סייה ךיא, :טייל ענייז רַאפ ןפורעגסיוא
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 -- *..קידצ ַא טסיב וד זַא ,ריד ףיוא תודע ןגָאז רימ ןוא ,עשר ַא רַאפ ןיילַא

 .ןעיורטש ןביז יד ףיוא ,דרע רעד ףיוא טגײלעגקעװַא רָאנ םיא ןבָאה ייז ןוא
 םיא טקעדַאב ןוא סנּפָאקוצ ןייז וצ טכיל ַא ןדנוצעגנָא ןוא ,זיא ןיד רעד יו
 ןייז טימ רָאנ ,םיתמ עלַא טקעדַאב ןעמ סָאװ ,ךוט ןצרַאװש םעד טימ טשינ

 לָאז ךַאז ַא סעּפע זַא ,טזָאלעגוצ טשינ ןבָאה ייז לייוו ,קָארּפָאלש םענעגייא
 עצנַאג ַא ןבָאה ייז .סנגייא ןייז טשינ זיא סָאװ ,ןסיורד ןופ םיא וצ ןרירוצ ךיז

 -רַאפ ןוא רהוז רפס ןגילייה םעד סיוא ןוא טנרעלעג תוינשמ םיא ןבעל טכַאנ
 סנגרָאמ .ןושל ןשיאיײמַארַא םעד ןיא תומש ןוא טגָאזעג תוליפת ענעדייש
 ןעוועג-לבוט ןוא ןיירַא-הוקמ רעד ןיא רעדיוװ ןעגנַאגעג עלַא ייז ןענייז ןעניגַאב
 ַא טכַאמעג טכַאניײיב טָאה ןעמ סָאװ ,טערב-הרהט סָאד ןעמונעגניײרַא ןוא ...ךיז

 םיא ןבָאה ןוא ,וצרעד טרירעגוצ ןבָאה טשינ ךיז לָאז רענייק ידכ ,סיינ
 זַא *!אוה-רוהט !אוה-רוהט !אוה-רוהט, : ןגירשעג ךיוה ןוא ,ןעוועג-רהטמ
 ןסיורדניא קלָאפ עצנַאג סָאד טָאה ,טרעהעג שרדמה-תיב ןיא סע טָאה ןעמ
 יד ןָאטעגנָא םיא ןבָאה ייז ןוא .ןייר זיא רע זַא ,טגָאזעג-תודע ןוא ןפורעגכָאנ

 ןופ טיינעגפיוא ןבָאה םיליהת-הרבח רעד ןופ סרעדיינש עמורפ סָאװ ,םיכירכת

 םיא טלקיװעגמורַא ןוא ,לטיק ןייז ןוא ,םיליהת ךעלטיּפַאק ייב טנווייל רעיינ
 טנרעלעג ןוא ןסעזעג זיא רע ןכלעוו ייב ,שיט ןייז סיוא ןוא .תילט ןייז טימ

 ,חבזמ ןייז ןעוועג זיא סָאװ ,ןסעגעג טָאה רע ןכלעוו ףיוא ןוא ןבעל עצנַאג סָאד
 םעד ןופ רָאנ ןענַאטשַאב זיא סע .טכַאמעג ףוג ןייז רַאפ ןורָא ןַא ייז ןבָאה

 םיא ייז ןבָאה ןורָא םעד ןיא .רעטערב-ןטייז ייווצ יד ןוא טערב ןטשרעטניה
 רעסייו רענעדייז רעגידתבש ןייז טימ םיא טקעדעגוצ ןוא טגײלעגנײרַא
 ןבָאה ױזַא ןוא .תבש:-תלבק וצ ןָאטעגנָא ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עציּפישז

 רעד ייס ,םלוע רעצנַאג רעד ואוו ,שרדמה-תיב ןיא ןגָארטעגנײרַא םיא ייז
 טָאה ןוא שינרעטיצ סיורג ןיא ןענַאטשעג זיא ,רעדמערפ רעד ייס ,רעשימייה
 ךיז לָאז ,גיסַאּפ ןוא ןייר טשינ זיא סָאװ ,רענייק ידכ ןוא .טגָאזעג-םיליהת

 טייק עגנע ןַא טכַאמעג טייל עדמערפ יד ןבָאה ,ןרירוצ הטימ ןייז וצ טשינ
 .ןורָא ןייז וצ טזָאלעגוצ טשינ םענייק ןוא םיא םורַא

 טימ טכַאמעג ןבָאה ןוא טנעה ערעייז ןיא ןורָא םעד ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא

 םעד ןוא ,"ללה, טגָאזעג ןבָאה ןוא שדוקה-ןורָא םעד םורַא תופקה ןביז םיא

 ; דוד וצ גנַאזעג-ןפוטש ַא; :טרזחעגרעביא לָאמַאכָאנ ייז ןבָאה "תולעמה-ריש;
 סטָאג ןיא ןעייג רימ זַא ,טגָאזעג ךימ טָאה ןעמ ןעוו ,טיירפעג ךיז בָאה ךיא
 *.,זיוה

 ןעזרעד טָאה ,ןפלָאהעג ליפ ױזַא טָאה רע ןכלעוװ ,קלָאפ סָאד ןעוו .ןוא

 ןוא ןענייו וצ רעייז ןביוהעגנָא סע טָאה ,ןיבר ןטיוט ןייז טימ ןורָא םעד
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 טָאה -- *!זנוא וטזָאל ןעמעוו ףיוא ,יבר, :טגָאזעג טָאה סע ןוא ןגָאלק וצ

 טסַאּפפ : ןורָא םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,םיברוקמ יד ןופ רענייא ןפורעגנָא ךיז

 -- *! תופקה הרותירפס ַא טימ םורַא-טייג ןעמ תעשב ,ןענייוו וצ ןעד ךיז סע

 .ןענייוו וצ טרעהעגפיוא ןוא טמעשרַאפ קלָאפ סָאד ךיז טָאה

 .תורבקה-תיב ןפיוא טריפעגסױרַא ןוא ןורָא םעד ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא

 יד ןוא טײלעמירָא יד ןענייז ,האווצ ןייז ןיא טגָאזעג טָאה רע יװ ױזַא ןוא

  טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא הטימ ןייז רַאפ ןעגנַאגעג ענעגָאלשעג יד ןוא סעקילַאק

 -כָאנ זיא קלָאפ סָאד טשרע ןוא -...םיא רַאפ סיוארָאפ טייג טייקגיטכערעג יד,

 .ייז ךָאנ ןעגנַאגעג

 ךיז טָאה טייז רעדעי וצ ןלייא סקעז סָאװ ,רבק ַא ןבָארגעג ןבָאה יז ןוא

 ףיוא רָאנ ,ןייז-אמטמ טשינ רענייק םיא לָאז סע ידכ ,ןענופעג טשינ תמ ןייק

 ױזַא םירָאװ ,ענעסעגרַאפ יד ןוא עמירָא יד טבָארגַאב ןעמ ואוו ,ץַאלּפ םעד

 .ןסייהעג רע טָאה

 "וצ טימרעד ןבָאה ןוא ּפָאט םעיינ ַא ןופ סנברַאש ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא

 ,ןגיוא יד לייוו ,דיא ןדעי וצ טוט ןעמ יװ ,ליומ ןייז ןוא ןגיוא ענייז טקעדעג

 ןלָאז ,טדערעג סטכעלש טָאה סָאװ ,ליומ סָאד ןוא ,ןעזעג סטכעלש ןבָאה סָאװ

 .ןרעוו טקעדעגוצ

 טָאה רע ןכלעוו ןיא ,טנַאה ןייז ןיא ןענופעג טָאה ןעמ סָאװ ,קַאז םעד ןוא

 םיא ןעמ טָאה ,םימחר ןופ לוטש רעד וצ לארשי ןופ תוליפת יד ןגָארטעג

 ,טּפשמ ןטכערעג םייב תודע ןַא ןייז לָאז רע ידכ ,ןבעגעגניײרַא רבק ןיא

 .תומילשב תוחילש ןייז ןָאטעג טָאה רע זַא

 ,רבק ןייז טקעדעגוצ ןוא עגיריא סָאד ןבעגעגּפָא דרע רעד ןבָאה יז ןוא

 יזיא ןיד רעד יװ ױזַא ,ןסירעג-העירק םיא ךָאנ טָאה קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא

 .רבק ןייז ייב ןעמָאנ סטָאג טגילייהעג ןוא

 ,דרע רעד טימ טישרַאפ ךָאנ םיא ןבָאה ייז רעדייא ןעוועג זיא סע ןוא

 ןוא ןיירַא-רבק ןייז ןיא ךעלטיווק ענעבירשַאב טימ יינש ַא ןלַאפעג זיא ױזַא

 םיא טימ ןטעבעג ענייז קלָאפ סָאד טָאה סָאד .טקעדעגוצ ןצנַאגניא םיא טָאה

 ,טקישעג םימחרה-רעש םוצ

 רבק םייב ָאד טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןענופעג ךיז ןבָאה סע ןוא

 ןיבר רעייז ןענָאק ןלָאז ייז ידכ ,רעטערטרַאפ-לעטש ןייז רַאפ ןוז ןייז ןפורסיוא

 וצ טיונ ןופ העש ןיא ןבָאה לָאז קלָאפ סָאד ןוא ןשטניוו בוט-לזמ רבק םייב

 ךיז ןבָאה סָאװ ,טייל ,עדמערפ יד רעבָא .ףליה ךָאנ ךיז ןדנעוו וצ ןעמעוו

 :טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא טזָאלעגוצ טשינ סע ןבָאה ,ןעוועג-קסעתמ םיא טימ



 06 ריא-םיליחת רעד

 ןייז לָאז סָאװ ,ָאטשינ רענייק זיא סע ,לארשי ןיא רעל ןייז זומ טרָא ןייז.
 *.טרָא ןייז ןעמענרַאפ וצ טרעוו

 טרעקעגמוא ךיז ןבָאה גערב-לסייוו טייז רענעי ןופ טייל יד ןופ לייט ןעוו

 -סנעד טָאה ןעמ םירָאװ ,טלעטשרַאפ געוו רעייז ןענופעג ייז ןבָאה ױזַא ,םיהַא
 טצכערקעג רעייז ןבָאה ןדיא יד ןוא .ןַאבנזיא יד ןעיוב וצ ןביוהעגנָא לָאמ

 זַא ,טדערעג ןבָאה סעלָאגעלַאב ןוא .ףיוא-טייטש סָאװ ,הרזג רעיינ רעד ףיוא
 לָאז סע יא :טגָאזעג ןבָאה ערעדנַא ןוא ,ןבָאה טשינ םויק ןייק טעו סע
 טעװ רוד רעיינ רעד יצ ,טסייוו רעוו ןוא ,ףיוא-טייטש טייצ עיינ ַא ,ןייז טשינ
 *...םיא ןיא ןרעוו-ןריובעג לָאז קידצ ַאזַא זַא ,ןייז-יואר

 : טגָאזעג רע טָאה ,םלוע םעד ןשיווצ ןעוועג טרָאד זיא רענייא רָאנ

 זיא סע יו !םיקידצ ענייז טָאה רוד רעדעי .טשינ ךיז קערש ךיא --
 ,טלעװ רעד ןופ דוסי רעד זיא קידצ רעד :טגָאזעג

 ףו ס





 גָאל 8 ט 8 ק

 9 5400 ..5555555555565566 65 6א 6666 66 66,666 6656 66 6666 ןוז ןוא עטַאט --- ,.ח ,יטלַאיַא
 3400 .....22.5525556555665555555552 לַאװק רעטלַא רעד זיא רעטיול -- ,.א ,ךַאברעיױא
 1500 2... טענ (שידיי-שילגנע) ךוב-רעטרעװ רעשידעּפָאלקיצנע -- ,.ּפ ר"ד ,ןָאסלעבייא
 5400 = ..55555555556 6266 6.2 622 א 2.6 666. .566565656.66.552 רעוויר טסיא --- ,םולש ,שַא
 2475 ...55.25555556665 6656 666 6666 .666666. 6666 א + (טענ) סעזָאמ לקנָא --/ ,// או

 טו ר ריי (טענ) ןרָאד רעקידנענערב רעד - ,
 טאן יי א יא א א יי יי ךיי םילהּת רעד -- , ,
 5400 ..:55555555666666 6666 .66 26 6666 א 6666 קא אקאאק6 666 66+ השמ -- , .
 2475 .555555556666 66 666 666 66 + יי יי יי יי יי עקירעמַא ןייק -- , א

 6400 .6555.55555.55555542 (דנעב 2) לארשי תנידמ ןופ תישארב רעד -- ,.י ,יקסנַאשַאטָאב
 5,175 ....555555.66665565666254..5 (דנעב 2) ןעגנולייצרעד ענעבילקעג -- ,.ב ,קיניװטָאב
 יב יי א יי יא יי יי ייראג ןיא ןטש רעד -- ,.י ,סיװעשַאב

 8400 .5.5555.5.555555551 יא יי (דנעב 2) טַאקשומ צעילימַאפ יד -- 5

 7450 }*556566666665666..5..5....  (דנעב 2) תודגַא עשידיי יד --- יקצינבַאר ןוא קילַאיב
 9400 .5555555555555555559 סקולעד , , , = א ,

 א א יא יי יי םייה ןוא טלעװ -- ,.א ,קיב
 טו ר יי א יי ןרָאי ןופ ףיול ןיא --- (עקשטעבייל) ,.ל ,ןַאמרעב
 2400 55.55.55566556..25...  565. 6.6666666.66666+ ךוב-סנבעל ןיימ ןופ --- ,.ר ,ןיניירב
 2450 ......55.556566...5 666 66 666 66 6666. 6 66 יי טקַארט רעלעװַאז רעד -- ,.ש ,רענידָאג
 4400 .55.5555555555566666 52 יי יי יי ןוז ןייד לייצרעד --- ,.א ,גרעבדלָאג
 5400 ..5555555.5565555665565565541+ ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רָאי ףניפ -- ,.ב ,ןײטשדלָאג

 5400 ..05555555555 ,5.656555..2- .. (טענ) ןעמוקעג זיא שַאי ןעװ -- ,.י ,ןײטשטַאלג
 1,175 .........55551 4555455566555665664665656664+ לרַאק ןוא ליִמע -- ײ*
 1450 555555551......  א. 2.6 656 66,665. .66666666666666666+ סָאדערק -- :

 טא א יי א יא יי ןבעל םיררושמ ןופ --- ,.מ ,טרַאבלעג
 2450 ...55.5.555656555556 6, א 666 6ץ 666 6666. אטא עטכישעג עשידיי --- ,.ש ,וָאנבוד
 א ר א א יי יי לזמ ןופ דָאר סָאד --- ,.מ ,יקסװָאנשזולד
 2400 2255... 5.5.5.556.566.66666656554 15 (דנעב 2) רעבשַאמ החּפשמ יד -- ,רּתסנ רעד
 ען א יא יי יי יי . הווּת רעד ןופ םישרפמ יד -- ,.ד ,קורל
 טא א יי יא יי יי יי טנגוי ַא ןופ עטכישעג יד -- ,.ש .י ,ץרעה
 3400 ...5.5666566565666654.....55 עטיל רעד ןיא טָאטש ַא -- ,לאינד ןוא לימע ,סגַאדיװ
 7.00 (רגעב 2) ה"י ןט19 ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ -- ,.מ ,רעניוװ
 7450 ..55.55555 (דנעב 3) ןעמַארד --- ףָאזָאליפ רענעגושמ רעד -- ,.מ ,יקסוועשטניו
 250 ...555555555556 6666 666,266 6666 6666 6. 62 א א א ןטלעװ עבורח -- ,.ש .א ,סקַאז
 טי ע יי א יי ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ ןיז רעד -- ,.ח רײד ,יקסװָאלטישז

 2450 ......25.5555 5566. 5 6666 66666666 6666 טלעװ ןוא דיי -- א, א
 2450 .........5.55.6656656656656666664+ קנַאדעג ןוא עיזיו --- 2 *

 טא א א יי א יי ןגערב יד רעבירַא -- ,.ל ,רעטסיירט
 5400 ......645:..55555555565556565566.6552..5- עיסַארגָאילביב ַא -- שָאוהי --- ,.ב ,טיװ
 טא יא א יי ריי רעטַאעט ןיא ןבעל ןיימ -- ,זעוב ,גנָאי
 א א יא א א יי ךינּת םוצ תורעה -- ,שָאוהי

 יי יי א יי יי יי (דנעב 2) ךינת - ,
 2400 ...555.55555555665556521 ןליוּפ ןיא ןעגנוגעװַאב עלַאיצָאס ןופ עטכישעג -- ,.ב ,קרַאמ

 2400 .......55555555555655555.565.6556444 ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ,ץרפ .ל .י -- ,.נ ,ליזיימ
 4400 ..555555566666..5.5 6666 66666666666646+ רעלטייצטימ ןוא רעייגרָאפ -- 2
 3400 5.555555565666666666..6.  66 ץ* 66 6++ יובפיוא ןוא ןברוח ןשיװצ -- :



 אי א יי יי יי יי רבדמה רוד -- ..ש ,רעללימ

 טי ע  י י א ריר הגלפה רוד --- ,
 עט יי א א יא א יי ץרַאװש ןוא טיור --- 5

 7450 ...5.65.65569...5...2..2 (דנעב 2) סעזייר עגיימ ןוא ןבעל ןיימ -- ,.נ ,יקסװָאקשימ
 10400 .2525225525555556656555512 ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ רצוא רעד --- ,.נ ,ףָאקשטוטס

 1500 .65555555.5554 עבַאגסױא סוסקול ., 4, : : 5
 3450 ..255555555556 665 666 66 666 56 65666655.5.566644 הבושּת לעב רעד -- ,.ש ,ריּפס

 טי יי יי א א יי ריר ענליװ ןופ קדצ רג רעד -- ,
 טו יי א ריר ָאדילָאט ןופ רעטכיד רעד -- 5
 עו א א א א יי (דנעב 2) לסעבעלַאב רעגליװ רעד -- :
 ען יי יי יי יא ריר ם"במר -- ,
 טען יי יא יי יי (טעג) ךלמה המלש --- 3

 2450 .555555556656..2 6656. 6.666.א66 א... 6.א66.66662 סנטָאש ןשיװצ -- ,.מ ,ןָארפע
 7.50 (דנעב 2) ןסיװ ןופ סעצָארּפ רעד ןוא ןײזטסואװַאב ןופ גנולקיװטנַא יד -- ,.י ר"ד ,קושילָאּפ

 גארטייב רעשידיי רעד ןוא ןעקנעד ןשיאעּפָאריײא ןופ גנולקיװטנַא יד --- א
 (ןט קי יי יא א יי א א יי יי (דנעב 2)

 1425 ..2.25555565 5566. 66.666.5622.,66666 דרע רעד ןופ םישרוי יד -- ,.ל ,גרעבנייפ
 א יי ריר (רנעב 3) ןטפירש -- ,.ש ,גורפ
 עו יי יי א א אי ריר (דנעב 8) קרעװ עלַא -- ,.ל .י ,ץרּפ

 2400 ...55555555.51 וצ ךוב רעדעי ,תוליגמ ,(דנעב" 2) ,ןעמַארד ,טייצ יד --- ײ
 60400 .2.55252224 (דנעב 10) ןדיי ייב רוטארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד -- ,.י ר"ד ,גרעבניצ

 טען יי יא יי סעידוטש עשירָאטסיה-רוטלוק -- :
 2475 ..5.55555555555552 יי יא יי ר המקנ -- ,.ל ,ץַאק
 וע יי יי א א א יי ר ארזע -- ,.ל ,ןַאמסוק
 יי יי אי ריר עקירעמַא ןייק דיי א ןעמוקעג זיא --- ,.א ,יָאבַאר
 7400 ...665652..55.555565566665566.65.66 (דנעב 2) ןציװ עשידיי -- ,.ח .י ,יקצינבַאר

 8225 ...555555555556556.56656566652 סקולדעד ,  : א, -- :
 15400 225555555556.  656 6א 6666 אא אץ אץ .א 6.6... ..6. 6666 םירישה ריש -- ,.ז ,ןבר

 טי יא יי יא ריר (רעדעל , א -- ,
 טא יי יי א יי ןבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלק --- ,.י ,יקסנישמור
 טי יי יא א יי יי רעקיאַאזָארּפ ערעזדנוא -- ,.ב ,ןיקוויר

 3450 ...5.555555.5565565591 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןצנעדנעט:טּפיוה -- :
 3400 .2225555555565565 6666 קא... 666. 666.66.662644 םיבוט-םוי עשידיי -- :

 3225 ..2.25555555555.6.6.5665.54 טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ןדיי עסיורג --- ,סקַאמ ריד ,ןיזייר
 טי יי יי יי א יי יי לארשי וצ געװ רעד -- ,.ב ,רעלסער
 2450 .2.5555555555656 566 666655652+ ר"מש רעטָאפ רעזדנוא --- ,עזָאר ,סילעשטַאב-רעמָאש
 6400 ..6.44242....65666.66..525555.5659 (דנעב 2) רעריטרַאמ ןוא ןדלעה -- ,.ד ,בוש

 2400 ..52555555555556565666.5 6... וצ (דנעב ענלצנייא) קרעװ עלַא --- ,םכילע-םולש

 3400 .2255555555555665566 666... 6566544421..66 ןדמערפ םוצ גנואיצַאב יד --- ,,נ ,ןמש

 2!ס0אה15 5. פא גתפאצ

6 1100:06 10 
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